
Lokalita se nachází na východním okraji Žatce, přístup z ulice Pražská ve směru na Louny.
Zóna je rozdělena na obchodní a obytnou část. V obytné části budou realizovány řadové domy,
dvojdomky a parcely pro individuální výstavbu. Veškeré sítě jsou na hranici pozemku -vodovod,
elektřina, kanalizace, internet. Plyn v lokalitě není.
V první etapě je k prodeji 6 řadových domů ve fázi kolaudace tzn. dům "na klíč"

zaváděcí cena první etapy prodeje: 
(cena za pozemek včetně zkolaudovaného domu)

ES Reality s.r.o., Zelené náměstí 3115, Louny

IČ 090 65 644,  DIČ CZ699005769
info@es-reality.cz
www.es-reality.cz

PRODEJ - DŮM S POZEMKEM
ŘADOVÝ DŮM na p.č.3810/109, 

výměra pozemku 259 m2

OBYTNÁ ZÓNA NA HOMOLI, ŽATEC

8.000.000,-Kč

605 205 183



ŘD98
užitková plocha:

přízemí: 84,80 m2
poschodí: 80,45 m2
celkem: 165,25 m2

obytná plocha: 80,07 m2

zastavěná plocha: 107,6 m2

Průkaz energetické náročnosti: C, třída úsporná
Specifikace stavby: Dvoupodlažní, nepodsklepený dům s plochou střechou, sklon %
Popis domu: Hlavní vstup do rodinného domu je situovaný z čelní strany přes kryté závětří do zádveří

Ze zádveří je vstup na WC, do šatny, technické místnosti garáže a do obytné části s 

obývacím pokoje a kuchyňským koutem. Obývací pokoj zpřístupňuje krytou terasu v zadní části 

domu.  Z obývacího pokoje vedeno schodiště do druhého patra.Schodiště ústí v druhém patře 

do chodby,která zpřístupňuje šatnu, koupelnu, dva pokoje a pracovnu.

Pracovna je průchozí do ložnice vybavené samostatnou koupelnou.

 Oba pokoje a pracovna mají vstup na terasu.

Rodinný dům bude stavěn tradičními technologiemi s použitím tepelně izolačních a ekologických materiálů.

Dlažba a obklady: výrobce RAKO, řada CEMENTO, tř. otěru III, na terase a balkonu mrazuvzdorné

na schodech budou osazeny lišty Havos-schodový klín, profil s vým.hranou, obklad vč.PVC lišt

Plovoucí podlahy: výrobce KRONO Original, řada Castello Classic, parametry AC4 32 tl.8mm záruka 20 let     

Okna: plastový profil tř. A del ČSN tl.stěn profilů 3 mm, stavební hloubka profilů 82 mm

profil z nerecyklovaného plastu, 3 těsnění mezi křídlem a rámem, 4 těsnění v oblasti zasklívací

polodrážky-mezi sklem a křídlem. Zasklení tepelně izolačním trojsklem  tl. 48 mm, Ug dle PENB

Distanční rámeček /mezi skly/ z kompozitu-tzn. teplá hrana. Hloubka zasklívací polodrážky 

30 mm /výrazně omezuje rosení skel/, Uw (celé  okno) dle PENB. Kování 3 bezpečnostní body

v každém okně+pojistka proti svěšení křídel a proti chybné manipulaci.

Dveře: výrobce Masonite

plné a částečně prosklené, odlehčená DTD deska ostré hrany, CPL, obložkové 

vstupní dveře budou provedeny jako bezpečnostní

Kování: MARCHESI BB Nerez - Kování dělené, klika/klika,rozety pod kliku,rozety na klíč, nebo zámek 
WC, bidet, umyvadla: výrobce JIKA DEEP, závěsné, GEBERIT, Selnova Square 

vana: Jika LYRA Plus akryl.vana 170x70cm vč.nohou 

Baterie: Dřezová a umyvadlov baterie stojánková S-Line S-line 

Domy budou postaveny tzv.na klíč, to znamená, že dům bude postaven kompletně celý vč.zemních prací, všech 
potřebných konstrukcí, činností, zkoušek a revizí dle ČSN a připraven k užívání.                                                                                                                                                                     

Mimo domu budou zhotovené také venkovní zpevněné plochy, oplocení a veškeré venkovní inženýrské sítě. 
Plastová nádrž na 10 m3 vč.připravených prostoupů pro závlahu a připojení na elektro přes chráničku budou 

součástí výstavby.


