
Příloha č.2 

Na plánu úpravy hřbitova v 

Čejeticích se pracuje 
O nutnosti vybudování důstojného hřbitova se v Mladé Boleslavi hovoří už dlouho, po mnoha zvažovaných 

variantách se jako nejvhodnější ukázalo rozšíření stávajícího hřbitova v Čejeticích. Ten splňuje veškeré 

podmínky jak z hlediska životního prostředí, tak požadavku, aby byl na okraji města. Zdejší obyvatelé ale 

nemusí mít obavy, se záměrem budou v předstihu seznámeni. Momentálně se řeší především dopravní 

situace v této lokalitě tak, aby byli místní zatíženi co nejméně. 

 
Hřbitov v Čejeticích 

  

  

  

Když město začalo hledat vhodné místo k vybudování lesního hřbitova, jedním z důležitých požadavků bylo jeho 

umístění na okraji katastru, neboť hřbitovy se takto historicky stavěly už od nepaměti.  

V úvahu proto kromě Čejetic připadaly také Michalovice a Debř. V obou zmíněných příměstských částech se ale 

ukázaly hydrobiologické překážky, které v Čejeticích nejsou. Vhodný není ani pozemek v blízkosti LDN a 

Pírkova sanatoria Na Celně, o němž se v minulosti hovořilo. 

"Tyto pozemky jsou sice v územním plánu jako rezerva pro hřbitov, nicméně se ukázalo, že nejsou úplně 

vyhovující, už z toho důvodu, že nejsou na okraji katastru města, klidu tady díky nedaleké dálnici D10 také 

mnoho není. Navíc zde není ani jediný strom, takže lesní hřbitov by byl svého jména hoden někdy za 30 let, 

zatímco čejetický hřbitov již vzrostlou zeleň má, a tudíž bude důstojným místem posledního odpočinku a zároveň 

nádherným klidným parkem," vysvětlil primátor Raduan Nwelati a vyvrátil tak obavy z masivního kácení zeleně. 

Dodal také, že chápe obyvatele Čejetic a jejich obavy, ty ale nicméně pramení podle všeho především z mylných 

informací, které o tomto záměru kolují. "Až budeme mít návrh dopravního režimu v okolí hřbitova vyřešen tak, 

aby to obyvatele Čejetic nezatěžovalo, studii jim samozřejmě s dostatečným předstihem detailně představíme a 

vše jim vysvětlíme. Předpokládáme, že k tomu dojde v průběhu tohoto roku. Věřím, že to pak budou vnímat 

mnohem pozitivněji. Určitě tomu věnujeme také jedno ze setkání, která s obyvateli příměstských částí pravidelně 

pořádáme," ujistil primátor. 

 


