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Čeká barokní zámeček světlejší
budoucnost?
Kostelní Bříza – Tak dlouho chátral, až z něj zbyly jen obvodové
zdi a čekala ho demolice. Řeč je o barokním zámečku
v Kostelní Bříze.

6.3.2018

Ruiny barokního zámku i s přilehlým parkem, který prošel revitalizací.

Ruský podnikatel (https://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?
idk=91932&idc=5649892&ids=273&idp=85881&url=http%3A%2F%2Fwww.inpol.cz%2Fcz%2F)
Lukman Lukmanov chtěl zdevastovaný zámek srovnat se zemí a postavit tu
své rodinné sídlo. V loňském roce od něj koupilo město Březová zámek
zpět a chce pro něj najít smysluplné využití. Plány tedy podnikatel
Lukmanov měl, dokonce s pracemi i začal, po čase však pracovní ruch ustal
a zámeček chátral dál.

(https://sokolovsky.denik.cz/zpravy_region/brezova-planuje-jak-nalozi-s-
pozemky-u-zamku-20170929.html)

Protože nám nebyl lhostejný stávající stav budov koupili jsme za nemalé
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„Protože nám nebyl lhostejný stávající stav budov, koupili jsme za nemalé
peníze vloni na podzim zámek zpět. Nevnímáme to jako podnikatelský
byznys, spíš jako společenskou váhu a potřebu pro budoucnost. Jsem plně
přesvědčen, že ji má Kostelní Bříza před sebou,“ uvedl Miroslav Bouda,
starosta Březové, jejíž je Kostelní Bříza integrovanou vsí. Navíc k zámku
patří i řada navazujících pozemků. V současné době je tedy zámek
i s parkem ve vlastnictví obce a vznikla pracovní skupina urbanistů,
projektantů a památkářů, jejímž cílem je najít další smysl jeho využití.

Jaké se tedy teď objevují směry? „Mělo by to navazovat na fenomén
takzvaných zaniklých vsí. Jsou různé představy, jak park dál rozšířit, část
pozemků by se měla využít pro venkovské bydlení. Co se týče zříceniny
zámku, tam už bohužel zbyly jen obvodové zdi, ale jeví se velmi reálné, že
by tam mohlo vzniknout jakési výstavní a kulturní místo
(https://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?
idk=92167&idc=5649892&ids=1400&idp=88633&url=http%3A%2F%2Fwww.eurooil.cz)
s částečným zastřešením (https://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?
idk=91966&idc=5649892&ids=3225&idp=87503&url=https%3A%2F%2Fwww.alukov.cz%2Fzastreseni-
terasy%2F) a zafixováním zdí,“ nastínil starosta.

(https://sokolovsky.denik.cz/zpravy_region/mesto-sloucilo-dva-odbory-
propoustet-nebude-20180306.html)

Některé budovy, které patřily k zámku, jsou částečně opravené, město by
rádo dokončilo opravy tak, aby objekty mohly sloužit veřejnosti ve vztahu
právě k návštěvě okolí, tedy tzv. fenoménu zaniklých vsí. Provedlo i terénní
úpravy ve dvoře a teď se bude snažit získat na další úpravy dotaci. „Ale
určitě nechceme jít cestou (https://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?
idk=92203&idc=5649892&ids=407&idp=86339&url=http%3A%2F%2Fwww.letuska.cz%2F)
špičkového sanatoria nebo zahraničního investora. Spíš to vnímáme jako
rozšíření prostředí ve vztahu k parku a zaniklým vsím,“ slibuje starosta
Bouda.

Barokní zámek Kostelní Bříza
 
Raně barokní stavbu nechal postavit rytíř Jan Václav Turba v roce 1767,
podle jiných informací však byl pouze přestavěn původní objekt, který
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zde stál již v 15. století. V padesátých letech 20. století působila
v prostorách zámku Vojenská zemědělská učňovská škola, až do roku
1956. V roce 2007 byl zámeček na návrh tehdejšího majitele Lukmana
Lukmanova vyškrtnut ze seznamu kulturních památek. V roce 2017 se
vrátil do majetku (https://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?
idk=91933&idc=5649892&ids=3987&idp=85881&url=http%3A%2F%2Fwww.inpol.cz%2Fcz%2F) obce.
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utm_source=sokolovsky_denik&utm_medium=logo&utm_content=tip_cars&utm_campaign=servis_box)

+ Prodat auto ( https://www.tipcars.com/muj-tipcars/inzerce/?zapis/?
e=sokolovsky_denik&utm_medium=prodat_auto&utm_content=tip_cars&utm_campaign=servis_box)

 (https://www.realcity.cz?
utm_source=sokolovsky_denik&utm_medium=logo&utm_content=real_city&utm_campaign=servis_box)

ww.realcity.cz/nabidka/?
at&utm_content=real_city&utm_campaign=servis_box)

 (http://www.cars.cz?
utm_source=sokolovsky_denik&utm_medium=logo&utm_content=cars&utm_campaign=servis_box)

+ Prodat auto (http://www.cars.cz/vlozit-vozidlo.jsp?
urce=sokolovsky_denik&utm_medium=prodat_auto&utm_content=cars&utm_campaign=servis_box)

Vzdělávání a školství -

Vzdělávání a školství Učitel základní š…

26 020 Kč

Stavebnictví -

Stavebnictví Geodeti a ostatní

16 400 Kč

Technika a elektrotechnika -

Technika a elektrotechnika Technický …

16 000 Kč

Stavebnictví -

Stavebnictví Zedník

20 000 Kč

Škoda Superb

2014 perfektní
Cena: 329 000 Kč
(https://www.tipcars.com/skoda-
superb/kombi/nafta/skoda-superb-tdi-
125-dsg-f1-17alu-columbus-
11381362.html?
utm_source=sokolovsky_denik&utm_medium=feed&utm_content=tip_cars&utm_campaign=servis_b

Škoda Octavia

2014 perfektní
Cena: 245 000 Kč
(https://www.tipcars.com/skoda-
octavia/kombi/nafta/skoda-octavia-iii-1-
6tdi-tazne-bluetooth-21530287.html?
utm_source=sokolovsky_denik&utm_medium=feed&utm_content=tip_cars&utm_campaign=servis_b

Ford Mondeo

2013 perfektní
Cena: 339 900 Kč
(https://www.tipcars.com/ford-
mondeo/liftback/nafta/ford-mondeo-2-
0-tdci-titanium-power-shift-
100124237.html?
utm_source=sokolovsky_denik&utm_medium=feed&utm_content=tip_cars&utm_campaign=servis_b

Volkswagen Golf

2010 velmi dobrý
Cena: 169 000 Kč
(https://www.tipcars.com/volkswagen-
golf/kombi/nafta/volkswagen-
golf-variant-2010-
bluetooth-tdi-
21530294.html?
utm_source=sokolovsky_denik&utm_medium=feed&utm_content=tip_cars&utm_c

Prodej bytu 3+1

osobní vlastnictví, cihlová konstrukce, …
Cena: 699 000 Kč
(http://www.realcity.cz/nemovitost/prodej-
b t 3 1 h i l k dl h 3627440?

Prodej domu

osobní vlastnictví,
cihlová…
Cena: 130 000 Kč
(http://www.realcity.cz/nemovitost/prodej-
domu-dolni-rychnov-
3627637?
utm_source=sokolovsky_denik&utm_medium=feed&utm_content=real_city&utm_campaign=servis_box)

Škoda Octavia

2011 servisní knížka, koupeno v D, neh…
Cena: 185 000 Kč

Škoda Fabia

2011 první majitel,
servisní knížka,…
Cena: 144 000 Kč
(http://www.cars.cz/inzerce/osobni-
auto-
O/Skoda/Fabia/Fabia-
II-FL-KOMBI-Kombi-
15178472872731936.html?
d_so&utm_source=sokolovsky_denik&utm_medium=feed&utm_content=cars&utm

(https://www.denik.cz/soutez/iphonex?

nsion&utm_content=promo&utm_campaign=iphonex)
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Karlovarský kraj - Ceny nemovitostí stále rostou,
b ť t ů t l j P dl č ká á í

DOPORUČENÉ ČLÁNKY

bytu-3-1-horni-slavkov-dlouha-3627440?
utm_source=sokolovsky_denik&utm_medium=feed&utm_content=real_city&utm_campaign=servis_box)

Prodej domu

cihlová konstrukce, novostavba, ústřed…
Cena: 7 250 000 Kč
(http://www.realcity.cz/nemovitost/prodej-
domu-stare-sedlo-sachetni-3626741?
utm_source=sokolovsky_denik&utm_medium=feed&utm_content=real_city&utm_campaign=servis_box)

Prodej bytu 1+1

osobní vlastnictví, panelová konstrukce…
Cena: 395 000 Kč
(http://www.realcity.cz/nemovitost/prodej-
bytu-1-1-chodov-revolucni-3626619?
utm_source=sokolovsky_denik&utm_medium=feed&utm_content=real_city&utm_campaign=servis_box)

(http://www.cars.cz/inzerce/osobni-auto-
O/Skoda/Octavia/Octavia-1-6TDI-nav-
Kombi-15138903355480.html?
d_so&utm_source=sokolovsky_denik&utm_medium=feed&utm_content=cars&utm_campaign=servi

Škoda Rapid

2017 první majitel, servisní knížka, kou…
Cena: 368 000 Kč
(http://www.cars.cz/inzerce/osobni-auto-
O/Skoda/Rapid/Rapid-MONTE-CARLO-
Hatchback-1520019786588224.html?
d_so&utm_source=sokolovsky_denik&utm_medium=feed&utm_content=cars&utm_campaign=servi

Škoda Superb

2016 první majitel, servisní knížka, kou…
Cena: 439 000 Kč
(http://www.cars.cz/inzerce/osobni-auto-
O/Skoda/Superb/Superb-III-2-0-TDI-
Sedan-Limuzina-
1512047720993422.html?
d_so&utm_source=sokolovsky_denik&utm_medium=feed&utm_content=cars&utm_campaign=servi

(/zpravy_region/kraslice-vystavuji-stovky-originalnich-kraslic-20180317.html)

  13 (/galerie/vystava-kraslice-v-kraslicich-2018.html)

Kraslice vystavují stovky originálních kraslic
Kraslice – Jsou jich stovky a každá je naprostý originál. Řeč je
o velikonočních kraslicích, které v Kraslicích na Sokolovsku vystavuje

Adventisté zvou na
velikonoční bohoslužbu
Silnější než smrt

Turistka ztratila řádně
naditou peněženku, sebral
ji zloděj (/z-

 (/z-region

Byt v centru města? Připravte si
miliony (/z-regionu/byt-v-centru-
mesta-pripravte-si-miliony-

Superhenge: Slavná
neolitická památka
vydala nečekaná
tajems...

(https://www.denik.cz/magazin/superhenge-
slavna-neoliticka-pamatka-vydala-necekana-
tajemstvi-20160922.html)

Bloop: Tajemný zvuk
oceánu, který zachycují
už 20 let podmoř...

(https://www.denik.cz/magazin/bloop-tajemny-
zvuk z oceanu 20130104 html)

Zažijte pocit
výjimečnosti

(https://ad.doubleclick.net/ddm/trackclk/N526202

Turecká armáda
vstoupila do Afrínu, boj
teď probíhá přímo ve...

(https://www.denik.cz/ze_sveta/turecka-armada-
vstoupila do afrinu boj ted probiha primo ve

v

v

(https://www.denik.cz/soutez/iphonex?

nsion&utm_content=promo&utm_campaign=iphonex)
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byť se tempo růstu zpomaluje. Podle očekávání
makléřů minimálně první pololetí tohoto roku

Habartov – Dvacetiletého mladíka napadl
v Habartově o patnáct let starší muž. Při prvním
útoku se napadený svalil na schody, při druhém

Kynšperk nad Ohří – Expediční kamera.
Celovečerní promítání filmů o dobrodružství,
divoké přírodě, poznávání nového, o extrémních

 (/galerie/videosouhrny-deniku-brezen-2018.html?photo=2)

Podívejte se na krátký sestřih toho
nejzajímavějšího, co zaznamenali redaktoři
Deníku v pátek 16. března 2018.

 (/zloc

Mladík se po útoku svalil na
schody, útok pokračoval
(/zlociny-a-soudy/mladik-se-po-

Film, dobrodružství, divoká
příroda, to je Expediční kamera
(/zpravy_region/film-

 (/z-region

Lupič chycený při činu a ocenění
hrdiny: prohlédněte si videa dne
(/z-regionu/lupic-chyceny-pri-

(/)
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