
Dámy a pánové , Vážení zastupitelé 

Důvodem, proč zde vystupuji, je skutečnost, jakým způsobem se postupně objevují informace 

o tzv. lesním hřbitově v Čejeticích. Každou chvíli se publikuje nějaký článek, kde se nám  

postupně dávkují informace o tomto chystaném projektu. Projekt s více než 2,5 tis hroby, 

hrobovými místy či kolumbárií v nejbližší blízkosti obytné zóny Čejetice, to není lesní hřbitov, 

to je prosím pěkně monstrum. V místě, kde 50m od něj občané nedávno platili 2000 Kč/m2, 

aby zde našli klid pro bydlení, v místě, kde jim byla stavba schválena. 

 Ale vraťme se prosím ještě o chvilku dozadu. Když jste v září 2015 zvýšili koeficient daně 

z nemovitostí na dvojnásobek, nikdo z Čejetických občanů tehdy netušil, jakou krutou daň by 

za to nyní měli zaplatit právě oni, za celou Mladou Boleslav. Abyste si usmířili Škodu Auto, 

podepsali jste v březnu letošního roku smlouvu, kde se mj. zavazujete, že prostředky získané 

navýšením místního koeficientu daně z nemovitých věcí využije pro podporu podnikání a 

zlepšení podmínek života obyvatel města, přečtu to prosím ještě jednou, zlepšení podmínek 

života obyvatel. V této smlouvě se zavazujete, že do konce roku 2018 uvedete hřbitov 

v Čejeticích do užívání a že prodloužit termín realizace může město pouze v případě vyšší moci. 

Z tohoto vyplývá, že jste vůbec neuvažovali o tom, že by se tak závažná věc, která změní 

charakter celé příměstské části, konzultovali s příměstskou komisí či dokonce občany, vašimi 

voliči. Prostě jste toto rozhodli, bez ohledu na nás, na občany z této lokality. Argumenty  , které 

pan primátor postupně uvolňuje  občanům, jsou mnohdy nepřesné a zavádějící. Územní plán 

pro nový hřbitov je nyní schválen v jiné oblasti, kde pozemky k tomuto účelu byly zakoupeny 

od církve a kde je hotový celý projekt, který stál nemalé finanční prostředky. To, že se nyní 

tato lokalita nehodí a že se město má rozvíjet tímto směrem, to je řešení, které by šlo  na úkor 

další příměstské části, kde by se naopak rozvoj zabrzdil a zastavil. Argumentujete tím, že 

blízkost dálnice D10 není důstojná pro mrtvé, takže se vás ptám, pro živé bude důstojná? 

V Čejeticích má většina lidí jasno, hřbitov v Podchlumí se Vám nehodí do plánů díky plánované 

výstavbě apartmánů na Štěpánce, které by byly nedaleko a tak se schválilo jiné řešení. Já jsem 

členem petičního výboru, jsem předseda občanského spolku Za ochranu přírody a kvalitního 

bydlení Čejetice. Petici za zachování stávajícího územního plánu a ponechání současné podoby 

čejetického hřbitova většina obyvatel Čejetic podepsala. Podpis jsme získali pohovory 

s občany, těmi pohovory, které Vy jenom slibujete a oddalujete.  Tvrzení, že budeme z této 

stavby nadšeni, až nás s ní někdy seznámíte, je absolutně nadnesené, kvalita projektu může 

být vysoká, ale nevhodnost lokality pro tento projekt všechny klady neguje.  My v Čejeticích 

už nemůžeme  spoléhat  na vyšší moc, my spoléháme na občanský život, na sousedskou 

solidaritu, spoléháme také na zákon o referendu, který by byl nejkrajnější možností řešení 

tohoto problému, spoléháme  i na moudrost tohoto zastupitelstva  

 Říkáte pane primátore, že Lesní hřbitov v Čejeticích  bude stát na okraji katastru, že už není 

možné se zde rozvíjet, to není pravda,  od plánovaného hřbitova je na konec katastru 1,5km,  

kdo by jednou nechtěl bydlet  s výhledem na Ještěd, Bezděz a Vrátenskou Horu současně. Ano,  

pozemky nejsou  ve vlastnictví magistrátu, je tam kvalitní půda,  ale takovýchto pozemků  bylo 

v České republice i v Mladé Boleslavi stovky, stačí jeden úspěšný podnikatelský záměr a o 

takové bydlení by jste měli zájem i Vy zde přítomní.  I my v Čejeticích se chceme dále rozrůstat, 

neberte do budoucna tuto šanci Čejeticím! Říkáte, že podzemní voda nemůže ohrozit hluboké 



pohřbívání, že máte výsledky nejlepší z ostatních zkoumaných lokalit, možná že jsou nejlepší 

z těch špatných, jeden mokrý rok by toto prověřil a jako člověk, který má podsklepený dům 

80m od hřbitova vím, o čem mluvím. Proto zde není v současnosti ani jeden hlubinný hrob. Že 

by lesní hřbitov ležel na místě, kam se v 70. letech vozil bez jakékoliv kontroly odpad z celé 

Boleslavi, o tom asi víte, my čejetičtí jsme rádi, že ty tisíce tun odpadu tam tiše spí a nikdo 

s nimi už nehýbá.  Fotografie z této doby máme k dispozici.  Pohřebnictví je v dnešní době 

lukrativní podnikání, za 15 let si třeba jiné zastupitelstvo, jiná politická uskupení usmyslí, že 

proč vozit zemřelé do Semil, Mělníka či Nymburka, když by se mohlo poblíž takového monstra 

postavit krematorium.  Slibujete odclonění hřbitova od nejbližších domů, dnes je tam výstavní 

zahrádkářská kolonie se vzrostlými ovocnými stromy, políčka, kde se veškerá vláha vsákne do 

podloží. Nechceme tam nějaké sterilní parky, kam přijedou agenturní zaměstnanci se 

sekačkami, udělají „angličana“, postříkají plevel roundupem, zametou zámkovou dlažbu a zase 

odjedou, o tomto není příroda, kdo tam bude chodit? V místě plánované výstavby lesního 

hřbitova je nyní velmi pěkná příroda, žije tam velká kolonie státem chráněných netopýru a 

hnízdí tam státem chráněné ptactvo, podklady pro toto tvrzení jsme připravení předložit na 

odbor životního prostředí magistrátu a požádáme o zoologicko-botanický průzkum celé 

oblasti, jsme také ve spojení s organizací Česon, která zastřešuje ochranu netopýrů v České 

republice podle zákona 114/1992 sb. 

Chcete zamezit vjezdu návštěvníkům hřbitova do obytné části soustavou jednosměrek, tím 

naženete 1/4 Čejetic do průjezdu před mateřskou školu a obchod. Předminulý pátek jsem byl 

na pohřbu  Bezenskému občanovi, na Novém hřbitově, v pátek v 14,15, byl to hodný a vážený 

člověk, napočítal jsem 39 automobilů, a jeden autobus vypravil obecní úřad Bezno. Toto si 

nedovedu v Čejeticích představit, na Dušičky, na Vánoce, na Velikonoce … To by bylo peklo.  

A proč se tomuto projektu my čejetičtí občané bráníme a budeme bránit do posledního dechu, 

my jsme povinni toto bránit, po nás tady budou bydlet naše děti, protože do Čejetic se přichází 

jenom bydlet, odtud nikdo neodchází, tak pěkná čtvrť na bydlení to je. Vážení zastupitelé, 

prosím Vás ještě jednou, zvažte výstavbu hřbitova na jiném místě ke všeobecné spokojenosti 

celé Mladé Boleslavi.   

Děkuji Vám za pozornost. 

Ing. Miloslav Fryml, člen petičního výboru a předseda Spolku za ochranu přírody a kvalitního 

bydlení Čejetice.  

 

 


