SPOLEK ZA OCHRANU PŘÍRODY A
KVALITNÍHO BYDLENÍ
V ČEJETICÍCH
Vážení spoluobčané,
Spolek pro ochranu přírody a
kvalitního bydlení Čejetice si Vás
po delší odmlce opět dovoluje
oslovit ve věci výstavby čejetického hřbitova.
Zdánlivě se za tuto dobu nic nenyní již píše v říjnovém čísle čajeme si toto rozporovat a nevistalo. My občané Čejetic stále česopisu Boleslavan1, že pokud nedíme jediné positivum rozšíření
káme (již od dubna 2017) na sebude pro obyvatele přínosem,
hřbitova pro občany Čejetic.
tkání s představiteli magistrátu
tak je „rozšířený hřbitov v žádSpolek absolvoval návštěvu příměsta Mladá Boleměstské koslav, magistrát
mise pro Čezpoždění vysvětjetice, kde jsme
luje nedokončebyli ujištěny, že
Rozšířený hřbitov v žádném případě
ním projektu.
žádné nové inZměna ale nastává
formace pro
nezatíží víc, než je tomu v současné době.
v rétorice pana
občany stále
MUDr. Raduvan Nwelati nemají a že nejprimátora. Dosud
tvrdil, že obyvasou o hřbitovu
telé Čejetic budou
jakkoli inforpřestavbou hřbitova nadšeni a že
ném případě nezatíží víc, než je
mování.
hřbitov bude pro ně přínosem,
tomu v současné době“. Dovolu-
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Navštívili jsme odbor životního prostředí magistrátu Mladá Boleslav, kde také informace o výstavbě
nového hřbitova v Čejeticích neměli a nebyli informováni o jakémkoliv projektu tohoto hřbitova.
Napsali jsme na Vedení společnosti ŠKODA Auto – bez odezvy.
Kontaktovali jsme odborovou organizaci KOVO ŠKODA Auto.
Komunikovali jsme o ekonomických podmínkách při osamostatnění obce Čejetice s Katedrou veřejné ekonomie Ekonomicko-správní fakulty Masarykovi university (Detailní studie by stála

30tis.Kč).
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http://m.mb-net.cz/assets/File.ashx?id_org=9629&id_dokumenty=53520

SPOLEK ZA OCHRANU PŘÍRODY A
KVALITNÍHO BYDLENÍ
V ČEJETICÍCH
Přepokládáme, že se situace začne řešit ihned po parlamentních
volbách, taktika nenaštvat občany před volbami je průhledná
již delší dobu, a to napříč všemi
politickými stranami, které jsou
v současné době ve vedení
magistrátu. Z tohoto důvodu
předpokládáme rychlý vývoj této
akce po víkendových volbách.
Chtěli bychom Vám připomenout, že náš spolek bez Vaší angažovanosti NIC nezmůže. Proti
našim názorům vystupuje magistrát, finančně zabezpečený z našich daní, mající k dispozici právníky, které opět platí z našich
daní a pokud se občané Čejetic
proti tomuto projektu nesjednotí, obáváme se, že tento projekt zde bude silou prosazen i
přes nesouhlas většiny obyvatel
Čejetic.

Je na zváženou, jak postupovat
dále. Je zde možnost uspořádat
referendum o osamostatnění
obce a tímto zabránit instalaci
tohoto hřbitova. Znamená to vytvořit přípravný výbor a požádat
30% občanů Čejetic, aby se vyslovili pro uspořádání referenda
o osamostatnění obce Čejetic. Po
proběhnutém hlasování v případě vyjádření souhlasu občanů
s odtržením od Mladé Boleslavi
by pravděpodobně muselo dojít

k úpravě katastrálního území Čejetice, které v současné podobě
zahrnuje další části Čejetičky,
Neuberk, Sahara i malou část
Belvederu, vše dle zákona o obcích § 21 odst. 1 zákona o obcích) „Oddělení části obce lze

provést jen k počátku kalendářního roku následujícího po dni
voleb do zastupitelstev v obcích.“2

Proto Vás nyní žádáme, zda byste o tomto přemýšleli a popř. Vaše názory nám napsali na naši emailovou adresu spolek@cejetice.cz. Děkujeme Vám, že se zdržíte vulgarit (jako p. V. V. z Čejetic), nemáme toto zapotřebí
a jde nám o společnou věc většiny obyvatel. Pokud byste nás chtěli
podpořit jakoukoli finanční částkou, garantujeme transparentnost jejího využití a veřejné informování, jak se prostředky použily. Doposud
jsme financovali:





transparenty na okraji polí
studii od právnické kanceláře
studii o správnosti výpovědi magistrátu spolku čejetických zahrádkářů

Velká část prostředků byla darem od sponzora a zbytek byl financován
z vlastních zdrojů.
Těšíme se na Vaše názory
Ing. Miloslav Fryml | Předseda spolku
číslo účtu 0-5038545359 / 0800
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http://moderniobec.cz/obec-kterase-chce-osamostatnit-v-zakonetape

