
Žádost spolu s poskytnutou informací č. 63 byly zveřejněny způsobem umožňující dálkový přístup dne 8. 9. 2022. 

V souvislosti s přijetím novely zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění zákona č. 

241/2022 Sb., s částečnou účinností od 1. 9. 2022, byly informace opětovně zveřejněny v otevřeném formátu dne 

13. 9. 2022. 

Odpověď č. 63: 
 
Vážený pane Brejcho, 
k Vaší žádosti o poskytnutí informace Magistrátem města Plzně jako povinným subjektem dle 
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve věci prodeje nemovitých věcí 
na adrese Lidická 446/3 v Plzni sdělujeme následující: 
1. Žádost o zaslání písemných informací pro stanovení uvedené ceny (znalecký posudek, 

tržní ocenění…) 
Znalecký posudek na ocenění nemovité věci na adrese Lidická 446/3, Plzeň, byl vypracován na 
cenu v místě a čase obvyklou a je veden pod č. 3201/2021 ze dne 3. srpna 2021. Znalecký 
posudek vyhotovil soudní znalec jmenovaný rozhodnutím Krajského soudu v Plzni dne 23. 
listopadu 2005 pod č.j.: Spr. 1101/2005 pro základní obor ekonomika, odvětví ceny a odhady 
nemovitostí. Cena byla stanovena ve výši 32 000 000 Kč. Znalecký posudek Vám zasíláme v 
příloze tohoto dopisu. 
 
2. Žádost o zaslání kopií vyjádření dotčených orgánů, pokud jsou k dispozici (památkáři, 
stavební odbor) 
Podkladem pro projednání prodeje nemovité věci na adrese Lidická 446/3, Plzeň, v orgánech 
města Plzně bylo stanovisko Technického úřadu MMP, které je souhrnem jednotlivých stanovisek 
příslušných odborných útvarů tohoto úřadu. Stanovisko TÚ MMP zasíláme v příloze. S ohledem 
na situování předmětného objektu v památkově plošně chráněném území Městské památkové 
zóny Lochotín byly na základě interního vyjádření doplněny podmínky dle Odboru památkové 
péče Magistrátu města Plzně. Rekonstrukce, resp. celková oprava objektu musí být v 
rozpracované podobě konzultována se zástupci památkové péče MMP.   
Uvedené podklady byly zapracovány do podmínek prodeje v usnesení Zastupitelstva města Plzně 
č. 404 ze dne 15. 11. 2021.  
Závěrem Vám sdělujeme, že objekt Lidická 446/3, Plzeň, se nachází v rezidenční vilové čtvrti 
města Plzně a jedná se o cennou vilu z konce 19. století postavenou ve stylu romantického 
historismu na rozlehlé zahradě. Vila zaujme bohatou výzdobou fasád, ale i celkovou romantickou 
kompozicí s nárožní věžičkou. Nejedná se o standardní budovu školského zařízení a budova je 
stále ve vlastnictví města Plzně. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


