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ULICA ČSA južná strana (nepárne čísla) 

 ČSA 1/49 

parc. č. 3068 

nehnuteľnosť s PH 

PH- H, U, A, R 

hotel Plzeňský dvor  

 
 

 
F- obklad sokla, kovová 

mreža do prejazdu, 

zateplenie fasády s 

reliéfnou výzdobou 

 

 ČSA 3/51 

parc. č. 3065/2, 3 

nehnuteľnosť s PH 

PH- U, A, R 

roľnícko-

remeselnícky dom  

 
 

 
F- obklad sokla, tvar a 

neprimeraná veľkosť 

výkladu bočného traktu, 

kovová mreža 

S- odstránenie komínov 

fasáda otvor, obklad 

sokla 

možnosť nadstavby 

o 1NP + využiteľné 

podkrovie 

 ČSA 5/53 

parc. č. 3064, 3060, 

3059/1 

rešpektujúca PH 

 

polyfunkčný dom 

 

 
 

 
F- obklad sokla, 

neprimeraná veľkosť 

výkladu bočného traktu, 

segmentovo ukončené 

okná na 2.NP, tvar 

štukových šambrán       

s „ušami“, väčšie okno 

nad prejazdom, 

farebnosť 

S- veľkosť a tvar 

vikierov 

fasáda farebnosť, 

obklad sokla 

 ČSA 7/55 

parc. č. 3062/2, 1,  

3061, 3057, 3060 

nehnuteľnosť s PH- 

U, A, UR, R 

roľnícko-

remeselnícky dom s 

nadstavbou 

  

 
F- zachovaná jedna z 

najcennejších brán do 

prejazdu v PZ  

F- obklad sokla, 

neprimeraná veľkosť 

výkladu, štukové 

šambrány profilácie so 

širokými klenákmi, na 

2.NP s náznakom, 

väčšie okno nad 

prejazdom 

S- veľkosť a tvar 

vikierov 

fasáda štukové 

šambrány tvar, obklad 

sokla 

 ČSA 9/57 

parc. č. 3043, 3044, 

3045/1, 3048 

nehnuteľnosť s PH 

PH- U, A, R 

roľnícko-

remeselnícky dom   

 
F- zachovaná osovosť, 

veľkosť otvorov 

F- materiál brány do 

prejazdu, farebnosť 

sokla 

fasáda brána do 

prejazdu 

 

 ČSA 11/59 

parc. č. 3042/1 

nehnuteľnosť s PH 

PH- U, A, R 

roľnícko-

remeselnícky dom  

 
 

 
F- obklad sokla, 

neprimeraná veľkosť 

výkladu, narušená 

osovosť 

IP- množstvo, výtvarné 

riešenie 

S- odstránenie komínov 

 

fasáda 

IP 
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 ČSA 13/63 

parc. č. 3042/1 

nehnuteľnosť s PH 

PH- U, A, R 

roľnícko-

remeselnícky dom  

 
 

 
 

F- neproporčná veľkosť 

otvorov bočného traktu, 

veľkosť výkladu 

IP- množstvo, výtvarné 

riešenie 

S- odstránenie komínov 

 

fasáda 

IP 

 ČSA 13/ 

parc. č. 3042/2 

nerešpektujúci PH 

 

rodinný dom  

 
 

 
DK- hmotovo-

priestorové, 

architektonické riešenie  

 

 ČSA 15/63 

parc. č. 3788 

nerešpektujúci PH 

 

polyfunkčný dom  

 
 

 
dvorové krídlo 

F- architektonické 

riešenie, členenie a 

materiál okenných 

výplní 

IP- umiestnenie 

S- veľkosť a tvar 

vikierov, tvar výplní 

DK- predimenzované 

výškové riešenie, okno 

v štíte  

fasáda 

IP 

 ČSA 17/61 

parc. č. 3787 

nehnuteľnosť s PH 

PH- H, U, A, UR, R 

bývalá detská 

opatrovňa  

 
 

 
 F- zachované členenie 

fasády 

S- odstránenie komínov 

 

ULICA ČSA severná strana (párne čísla) 

 ČSA 18/66 

parc. č. 3031/2 

nerešpektujúci PH 

 

polyfunkčný dom  

 
 

zadná fasáda 

 
 

 
F- dvojfarebné riešenie 

parteru, ukončenie 

štukových šambrán po 

stranách, odlišný rytmus 

otvorov 1. a 2.NP 

rytmus otvorov s malým 

odstupom stredného 

otvoru od vstupu do 

prejazdu (2+1, namiesto 

1+2), 

  

F- architektonické 

riešenie zadnej fasády, 

členenie okenných 

výplní 
 

fasáda farebnosť 

 ČSA 16/ 

parc. č. 3034/4 

asanovaný  

 

 

 

 
 

 
neudržiavaná parcela po 

asanovanom roľnícko-

remeselníckom dome 

novostavba 2NP + 

využiteľné podkrovie 
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 ČSA 14/62 

parc. č. 3020, 3021 

nehnuteľnosť s PH 

PH- U, A, R 

roľnícko-

remeselnícky dom 
 

 
 

2007 

F- keramický obklad 

sokla, neprimeraná 

veľkosť otvoru bočného 

traktu, sýta farebnosť 

IP- množstvo, výtvarné 

riešenie 

S- odstránenie komínov  

fasáda farebnosť, 

obklad sokla 

IP 

 

 

ČSA 12/60 

parc. č. 3018/2 

nerešpektujúci PH  

 

polyfunkčný dom  

  
zadná fasáda 

F- architektonické 

riešenie, osovosť 

parteru a rôzna veľkosť 

otvorov, členenie 

okenných výplní 

S- tvar strechy, tvar 

vikierov 

 

 ČSA 10/58 

parc. č. 3012 

nehnuteľnosť s PH 

PH- U, A, R 

roľnícko-

remeselnícky dom  

 
 

 
S- zachované vetráky 

F- tvar a veľkosť otvoru 

bočného traktu, sýta 

farebnosť  

S- odstránenie komínov 

fasáda farebnosť 

 ČSA 8/56 

parc. č. 3011, 3010, 

3009, 3008, 3007 

nehnuteľnosť s PH 

PH- U, A, R 

roľnícko-

remeselnícky dom 
 

 

 
 

S- zachované vetráky 

F- keramický obklad 

sokla, neprimeraná 

veľkosť otvorov 

bočných traktov, 

drevený parapet 

fasáda obklad sokla 

 ČSA 6/ 

parc. č.  

nehnuteľnosť s PH 

PH- U, A, UR, R 

meštiansky dom  

 
  

2007 

S- zachované členenie 

fasády okrem otvoru na 

1.NP, drevená brána 

F- keramický obklad 

sokla, sýta farebnosť, 

narušená osovosť, 

veľkosť otvoru bočného 

traktu 

fasáda farebnosť 

 ČSA 4/52 

parc. č. 2989/2, 3 

nehnuteľnosť s PH 

PH- U, A 

meštiansky dom 

 
  

2007 

S- zachované vetráky 

F- obklad sokla zo 

štiepaného kameňa, tvar 

a neproporčná veľkosť 

otvorov bočných 

traktov, členenie 

okenných otvorov na 

2.NP, materiál 

okenných výplní 

 

 ČSA 2/50 

parc. č. 2984/1 

nerešpektujúci PH 

 

polyfunkčný dom 

 
 

 
zadná fasáda 

F- obklad sokla, farebné 

členenie fasády 

fasáda farebné členenie 

 

 


