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Soutěž s deníkem o iPhone X !

Město chce koupit pozemky a budovy u
bývalého zámku
(https://www.denik.cz/soutez/iphonex?
Březová - Zastupitelé Březové

budou rozhodovat o tom, zda
koupí pozemky a některé z budov na místě bývalého zámku
v Kostelní Bříze. Ty sousedí se zámeckým parkem, který obec
již vlastní. O budoucím využití těchto nabízených pozemků se
prozatím jen spekuluje. Mluví se například i o pivovaru.
1.1.2017

SDÍLEJ:

(https://www.facebo
(https://twitte
(https:/

j

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY

nsion&utm_content=promo&utm_campaign=iphonex)

Všechny lípy musí ustoupit
chystané opravě nábřeží
(/zpravy_region/vsechnylipy-musi-ustoupitAdventisté zvou na
velikonoční bohoslužbu
Silnější než smrt
(/zpravy_region/adventisteKraslice vystavují stovky
originálních kraslic
(/zpravy_region/kraslicevystavuji-stovky-

Hotel Flößerstube hledá
servírku na plný úvazek.
Email:
info@ﬂoesserstube.de
(https://a.denik.cz/vlm/adclick/FCID=1154/random=71
region/bkCampIDs=251989,249023/size=300x100/pos
article-KS2)

(/galerie/foto.html?mm=20161228-120927&back=902167419-2289-51&photo=1)

Kostelní Bříza

Foto: Roman Cichocki

„Probíhají intenzivní jednání ve věci možného získání budov a pozemků
bývalého zámku v Kostelní Bříze. Město již obdrželo cenovou nabídku a
věcí se bude zabývat zastupitelstvo města," potvrdil starosta Březové
Miroslav Bouda.
Podle vedení (https://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?
idk=92481&idc=5361805&ids=1302&idp=87934&url=http%3A%2F%2Fwww.ceps.cz%2FCZE%2FMedia%2FStranky%2FFAQ.a
města sice nejsou samotné stavby pro Březovou nějak zajímavými objekty,
ale zároveň vysvětluje, proč má o nabídku zájem.
„Z titulu účelného kulturně a veřejně prospěšného využití areálu
sousedícího se zámeckým parkem v majetku města se jeví jako vhodné,
aby město tento nemovitý majetek vlastnilo," nastínil Bouda.
Mezi lidmi se mluví i o tom, že zde má kdosi zájem zřídit pivovar, což ale
není potvrzená informace. Zanedbaný zámecký park se dočkal před pár
lety revitalizace, která stála zhruba jeden milion
(https://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?
https://sokolovsky.denik.cz/zpravy_region/mesto-chce-koupit-pozemky-a-budovy-u-byvaleho-zamku-20170101.html
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ošetřily a celý park byl vyčištěn. Na závěr došlo k dosadbě dřevin, přičemž
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významným prvkem
bylo navrácení vzácné dřeviny sekvojovce obrovského,

vybudování jednoduchých štěrkových cest
(https://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?
idk=92203&idc=5361805&ids=407&idp=86339&url=http%3A%2F%2Fwww.letuska.cz%2F)
a osázení zelených ploch.

Soutěž s deníkem o iPhone X !

Autor: Roman Cichocki (/autor/roman-cichocki-2036.html)

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

nsion&utm_content=promo&utm_campaign=iphonex)

1.1.2017

j

SDÍLEJ:

(https://www.facebo
(https://twitte
(https:/

SERVIS

j

ŠÍP (https://sip.denik.cz/)

Herec Jaromír Hanzlík
ODHALIL PRAVOU TVÁŘ:
Není to sympaťák, jak se
(https://sip.den snaží tvářit

Herečka Alice Bendová
EXKLUZIVNĚ PRO ŠÍP:
(https://www.annonce.cz?
(https://www.tipcars.com?
Nevěru bych nikdy
(https://sip.den neodpustila!
utm_source=sokolovsky_denik&utm_medium=logo&utm_content=annonce&utm_campaign=servis_box)
utm_source=sokolovsky_denik&utm_medium=logo&utm_content=tip_cars&utm_campaign=servis_box)

z/vytvorit-inzerat/vyber-kategorie?
+ Prodat auto ( https://www.tipcars.com/muj-tipcars/inzerce/?zapis/?
at&utm_content=annonce&utm_campaign=servis_box)
e=sokolovsky_denik&utm_medium=prodat_auto&utm_content=tip_cars&utm_campaign=servis_box)
Vzdělávání a

š
š

kolství -

26 020 Kč

Volkswagen Golf

DIVOKÝ ANDĚL, nejvíc sexy
služka světa! Jak se změnili
Mili, Ivo, Lina a další?
(https://sip.den (https://sip.denik.cz/celebrity

2010 velmi dobrý
Cena: 169 000 Kč
Paráda! Jedna z
(https://www.tipcars.com/volkswagennejsledovanějších celebrit
golf/kombi/nafta/volkswagen(https://www.annonce.cz/inzerat/vzdelavaniukázala své PERFEKTNÍ
golf-variant-2010a-skolstvi-40933679-wem376.html?
(https://sip.den TROJKY!
bluetooth-tdiutm_source=sokolovsky_denik&utm_medium=feed&utm_content=annonce&utm_campaign=servis_box)
21530294.html?
DÁMA V RUDÉM! Které
utm_source=sokolovsky_denik&utm_medium=feed&utm_content=tip_cars&utm_c
Stavebnictví 16 400 Kč
sexbombě lezla prsa z
Vzdělávání a

kolství Učitel základní

š…

Učitelé na 2. stupni základních škol Uči…

Š

upnutých červených
2014 perfektní
Kartografové a zeměměřiči Technik - z…
(https://sip.den šatiček?
Cena: 329 000 Kč
(https://www.annonce.cz/inzerat/stavebnictvi(https://www.tipcars.com/skodageodeti-39180459-wu5wh6.html?
superb/kombi/nafta/skoda-superb-tdiKAFE (http://www.kafe.cz/)
utm_source=sokolovsky_denik&utm_medium=feed&utm_content=annonce&utm_campaign=servis_box)
125-dsg-f1-17alu-columbusVědci našli jednoduchý
Technika a elektrotechnika 16 000 Kč 11381362.html?
vzorec na lásku: Vypočítejte
Technika a elektrotechnika Technický …
utm_source=sokolovsky_denik&utm_medium=feed&utm_content=tip_cars&utm_campaign=servis_b
si, kdy je…
Mistři a příbuzní pracovníci v textilní a …
(http://www.kaf (http://www.kafe.cz/laska-aŠkoda Octavia
(https://www.annonce.cz/inzerat/technika- 2014 perfektní
Život Stevena Assantiho: Jak
a-elektrotechnika-39776604Cena: 245 000 Kč
spí, jí nebo se myje tři
whb51b.html?
metráky vážící…
(https://www.tipcars.com/skoda(http://www.kaf (http://www.kafe.cz/hubnuti/
utm_source=sokolovsky_denik&utm_medium=feed&utm_content=annonce&utm_campaign=servis_box)
octavia/kombi/nafta/skoda-octavia-iii-1Stavebnictví 20 000 Kč 6tdi-tazne-bluetooth-21530287.html?
Co se stane s jídlem, když
Stavebnictví Zedník
na něj sedne moucha. Jaké
utm_source=sokolovsky_denik&utm_medium=feed&utm_content=tip_cars&utm_campaign=servis_b
nemoci může…
Zedníci (kromě zedníků ohnivzdorného…
Ford Mondeo
(http://www.kaf (http://www.kafe.cz/rodina(https://www.annonce.cz/inzerat/stavebnictvi2013 perfektní
Šarbat Gula, dívka z obálky
Cena: 339 900 Kč
zednik-40924915-wr8ucd.html?
National Geographic 34 let
(https://www.tipcars.com/fordutm_source=sokolovsky_denik&utm_medium=feed&utm_content=annonce&utm_campaign=servis_box)
poté: Jaký je…
mondeo/liftback/nafta/ford-mondeo-2(http://www.kaf (http://www.kafe.cz/rodina0-tdci-titanium-power-shift100124237.html?
ZPRÁVY ODJINUD
utm_source=sokolovsky_denik&utm_medium=feed&utm_content=tip_cars&utm_campaign=servis_b
Stavebnictví Geodeti a ostatní

koda Superb

j
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Prodej domu

5-tisic-let-stare-tetovani-vedci-ucinili-

Š

koda Octavia

Soutěž s deníkem o iPhone X !

zasadni-objev.shtml?
osobní vlastnictví,
2012 první majitel,
utm_source=denik&utm_medium=banner)
cihlová…
servisní knížka,…
Frekvence 1
Cena: 130 000 Kč
Cena: 156 000 Kč
(http://www.realcity.cz/nemovitost/prodej- (http://www.cars.cz/inzerce/osobniDěsivou závadu lanovky natočil i
domu-dolni-rychnovauto3627637?
O/Skoda/Octavia/Octaviazáchranář! Těla létala vzduchem
utm_source=sokolovsky_denik&utm_medium=feed&utm_content=real_city&utm_campaign=servis_box)
FL-1-6-CR-T-Kombi(http://tn.nova.cz/clanek/desivou-zavadu15178479246421967.html?
Prodej bytu 3+1
lanovky-natocil-pomahajici-lyzar-telad_so&utm_source=sokolovsky_denik&utm_medium=feed&utm_content=cars&utm
osobní vlastnictví, cihlová konstrukce, …
letala-vzduchem.html?
Š
koda Octavia
Cena: 699 000 Kč
utm_source=denikcz&utm_medium=external_box&ut
2011 servisní knížka, koupeno v D, neh…
(http://www.realcity.cz/nemovitost/prodej(https://www.denik.cz/soutez/iphonex?
TN.cz
Cena: 185 000 Kč
bytu-3-1-horni-slavkov-dlouha-3627440?
(http://www.cars.cz/inzerce/osobni-autoStraší pod Jihlavou? Navštívili jsme tamní
utm_source=sokolovsky_denik&utm_medium=feed&utm_content=real_city&utm_campaign=servis_box)
O/Skoda/Octavia/Octavia-1-6TDI-navpodzemí! VIDEO
Kombi-15138903355480.html?
Prodej domu
(http://tn.nova.cz/clanek/strasi-podcihlová konstrukce, novostavba, ústřed… d_so&utm_source=sokolovsky_denik&utm_medium=feed&utm_content=cars&utm_campaign=servi
jihlavou-navstivili-jsme-tamni-podzemiCena: 7 250 000 Kč
video.html?
Peugeot 307
(http://www.realcity.cz/nemovitost/prodejutm_source=denikcz&utm_medium=external_box&ut
2004 koupeno v CZ
domu-stare-sedlo-sachetni-3626741?
TN.cz
Cena: 49 900 Kč
utm_source=sokolovsky_denik&utm_medium=feed&utm_content=real_city&utm_campaign=servis_box)
(http://www.cars.cz/inzerce/osobni-autoDrsná vendeta na Slovensku: Další
O/Peugeot/307/307-SW-2-0HDI-Cmaﬁánská vražda na „Divokém východě“
Prodej bytu 1+1
nsion&utm_content=promo&utm_campaign=iphonex)
(http://www.blesk.cz/clanek/zpravyosobní vlastnictví, panelová konstrukce… Kombi-15202865057121046.html?
Cena: 395 000 Kč
krimi/530965/drsna-vendeta-nad_so&utm_source=sokolovsky_denik&utm_medium=feed&utm_content=cars&utm_campaign=servi
(http://www.realcity.cz/nemovitost/prodejslovensku-dalsi-maﬁanska-vrazda-naCitroën C4 Picasso
divokem-vychode.html?
bytu-1-1-chodov-revolucni-3626619?
2011 servisní knížka
utm_source=denik.cz&utm_medium=traﬃcutm_source=sokolovsky_denik&utm_medium=feed&utm_content=real_city&utm_campaign=servis_box)
Cena: 170 000 Kč
exchange)
(http://www.cars.cz/inzerce/osobni-autoBlesk.cz
O/Citroen/C4-Picasso/C4-Picasso-XsaraBalená voda obsahuje mikročástice plastu.
1-6-H-MPV-1517395891018284.html?
Nikdo neví, co to s lidmi udělá
d_so&utm_source=sokolovsky_denik&utm_medium=feed&utm_content=cars&utm_campaign=servi
(http://www.blesk.cz/clanek/zpravy-

udalosti/530786/balena-voda-obsahujemikrocastice-plastu-nikdo-nevi-co-to-slidmi-udela.html?

DOPORUČENÉ ČLÁNKY
Bloop: Tajemný zvuk
oceánu, který zachycují
už 20 let podmoř...
(https://www.denik.cz/magazin/bloop-tajemnyzvuk-z-oceanu-20130104.html)

Polák si ve vězení
odpykal 18 let za vraždu
nezletilé dívky....

utm_source=denik.cz&utm_medium=traﬃcexchange)
Blesk.cz

Získejte příspěvek až
500 Kč na sport a
prevenci od ZP 211.
(https://c3.cerebroad.com/152027235933435a9d

Zvířata v pražské zoo si
užívala sníh. Letos
možná naposledy

s
t

(https://www.denik.cz/ze_sveta/polak-si-ve(https://www.denik.cz/regiony/zvirata-v-prazskevezeni odpykal 18 let za vrazdu nezletile divky zoo si uzivala snih letos mozna naposledy

Všechny lípy musí ustoupit chystané opravě
nábřeží
Sokolov – Sokolov již vybral ﬁrmu, která za 11,5 milionu korun opraví
nábřeží Petra Bezruče.

(/zpravy_region/vsechny-lipy-musi-ustoupit-chystane-oprave-nabrezi-20180318.html)

https://sokolovsky.denik.cz/zpravy_region/mesto-chce-koupit-pozemky-a-budovy-u-byvaleho-zamku-20170101.html

3/5

18. 3. 2018

Město chce koupit pozemky a budovy u bývalého zámku - Sokolovský deník

(https://go.eu.bbelements.com/please/redirect/5559/1/2/7/!uwi=1600,uhe=900,uce=1,ibbid=BBID-01-01228461636685735,impressionId=77cbd18e-3adf-4c36935c-1fc13bf607e1,ibb_device_id=0,ip_co=1,ip_reg=1,b_w=0,b_h=0,param=872001/827332_1_?
https%3A%2F%2Fa.denik.cz%2Fvlm%2Fadclick%2FFCID%3D1143%2Frandom%3D71522783%2Fviewid%3D99848777%2Fsite%3Ddenik%2Flayout%3Dd%2Floc%3D
region%2FbkCampIDs%3D251989%2C249023%2Fsize%3D728x90%2C970x90%2C970x200%2C970x210%2C970x250%2C1000x100%2C1000x200%2C1000x300%2Cb
top%2Frelocate%3Dhttps%253A%252F%252Ftrack.adform.net%252FC%252F%253Fbn%253D21541618)
Adventisté zvou
na
Turistka ztratila řádně

velikonoční bohoslužbu
Silnější než smrt

(/z-region

naditou peněženku, sebral
ji zloděj (/z-

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

Soutěž s deníkem o iPhone X !

Karlovarský kraj - Ceny nemovitostí stále rostou,

(https://www.denik.cz/soutez/iphonex? byť se tempo růstu zpomaluje. Podle očekávání

makléřů minimálně první pololetí tohoto roku

(/zloc

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

Habartov – Dvacetiletého mladíka napadl
v Habartově o patnáct let starší muž. Při prvním
nsion&utm_content=promo&utm_campaign=iphonex)
útoku se napadený svalil na schody, při druhém

(https://track.adform.net/C/?bn=21707828;rtbwp=iPwjnAQaK59ocQ

zzZvOGYSZIinHOGqutSwXilnWlyYCPKwNShXfhrcREPK6YtV92GUsCYqiYMYsWnMnViaKvMuS9ix9TcUrhJi3wpZObMnWA_gMl0RTiqMM12F77T6YoiArWyRnbr
HWNXWOhEqD9wFQoyncTj-xBkZCCo0;csid=9681;icid=8826152274457143710;icidt=636569653
1fdHAFXJoouWZ3e7oAb1e2cGOkzfc6Wlln_x0YSzkLExqZmytZoW8NJQWCk8SlqImxSM2FmDoi4aGCOBNOVOYjSrhFKd3x3gCcpMhfWh24sBJf2j3P17y
zGt5spCujekeZQKwLA7z_uuw_WOM1
Reklama (null)

Nejlevnější online půjčka od 3,99
%. Půjčte si na Zonky výhodněji
(https://track.adform.net/C/?
bn=21707828;rtbwp=iPwjnAQaK59ocQrqkCTthA2;rtbda
iJgyrlKrdohG9gQe6vGaX2vWdG729x_bSrzWTZt0nMhu0
E3CnDZ OGYSZIi HOG tS Xil Wl YCPK NShXfh REPK6Y

Film, dobrodružství, divoká
příroda, to je Expediční kamera
(/zpravy_region/ﬁlmKynšperk nad Ohří – Expediční kamera.
Celovečerní promítání ﬁlmů o dobrodružství,
divoké přírodě, poznávání nového, o extrémních
Komerční článek

Vyhrajte s Deníkem iPhone X!
(https://a.denik.cz/vlm/adclick/FC
region/bkCampIDs=251989,249023
Zapojte se do naší velké soutěže a vyhrajte
iPhone X nebo jednu z mnoha dalších lákavých
výher.
 (/galerie/videosouhrny-deniku-brezen-2018.html?photo=2)

Lupič chycený při činu a ocenění
hrdiny: prohlédněte si videa dne
https://sokolovsky.denik.cz/zpravy_region/mesto-chce-koupit-pozemky-a-budovy-u-byvaleho-zamku-20170101.html
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Město chce koupit pozemky a budovy u bývalého zámku - Sokolovský deník

(/z-region
(https://go.eu.bbelements.com/please/redirect/5559/1/2/7/!uwi=1600,uhe=900,uce=1,ibbid=BBID-01-01228461636685735,impressionId=77cbd18e-3adf-4c36935c-1fc13bf607e1,ibb_device_id=0,ip_co=1,ip_reg=1,b_w=0,b_h=0,param=872001/827332_1_?

(/z-regionu/lupic-chyceny-priPodívejte se na krátký sestřih toho

https%3A%2F%2Fa.denik.cz%2Fvlm%2Fadclick%2FFCID%3D1143%2Frandom%3D71522783%2Fviewid%3D99848777%2Fsite%3Ddenik%2Flayout%3Dd%2Floc%3D
nejzajímavějšího, co zaznamenali redaktoři
region%2FbkCampIDs%3D251989%2C249023%2Fsize%3D728x90%2C970x90%2C970x200%2C970x210%2C970x250%2C1000x100%2C1000x200%2C1000x300%2Cb
Deníku v pátek 16. března 2018.
top%2Frelocate%3Dhttps%253A%252F%252Ftrack.adform.net%252FC%252F%253Fbn%253D21541618)

(/)

 

(https://www.facebook.com/Sokolovsk%C3%BD-den%C3%ADk-189793517716186/)
(/rss/)

Soutěž s deníkem o iPhone X !
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