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ZASTUPITELSTVO OBCE  VELKÉ PŘÍLEPY 

Obec Velké Přílepy 
Pražská 162 
252 64 Velké Přílepy 
 
věc: návrh na zařazení a projednání podnětu na veřejném zasedání zastupitelstva dne 
11.12.2018 
 
Vážená paní starostko, vážení zastupitelé, 
 
Obracím se na Vás s žádostí o projednání následujícího podnětu na veřejném zasedání 
zastupitelstva obce Velké Přílepy a přijetí usnesení ke zjednání nápravy. 
 
V minulosti se zastupitelstvo zaobíralo problematikou prostupnosti krajiny a pěším spojením s okolím 
a okolními obcemi. Pro napojení východním směrem na obec Statenice - Černý Vůl a Roztoky z 
okraje obce (lokalita ulice Dvořákova a Okružní - viz. přiložená mapa) na další cesty je klíčová cesta 
procházející bývalou třešňovkou a okrajem pole/louky směrem na Černý Vůl. Tato cesta kopíruje 
starou polní cestu, která zde historicky existovala a umožňovala napojení na obnovenou cestu 
severním směrem přes silnici do Roztok na obec Úholičky. Nebo bylo možné dojít cca 500 metrů dále 
a napojit se na žlutě značenou turistickou cestu buď opět severně do Švestkovny v Úholičkách a na 
další turistické cesty nebo jižně na modře značenou turistickou cestu do Únětic, Tichého údolí a 
Roztok jedním směrem a druhým směrem na Tuchoměřice a Okoř. 
 
Bohužel, 29.-30.listopadu bylo louka zorána hlubokou orbou bez ponechání možnosti pěšího 
průchodu a tím došlo zcela k odříznutí těchto pěších možností. 
Zatímco v okolních obcích můžeme pozorovat a využívat nově vybudované cesty (okruhy kolem 
Švestkovny v Úholičkách) nebo obnovené staré cesty (např. propojení Černého Vola a Únětic nebo 
Černého Vola a Úholiček) v naší obci pozorujeme roky opačný trend. A to přesto, že existuje grant a 
finanční prostředky právě na zprůchodnění krajiny a vedení obce se tímto v minulosti i zabývalo. 
Bohužel, bez hmatatelného výsledku... 
 
Obracím se na vedení obce a členy zastupitelstva se žádostí o zařazení a projednání  tohoto bodu v 
rámci veřejného zasedání 11.12.2018 a přijetí usnesení ke zjednání nápravy. 
To může spočívat buď ve vytvoření tlaku na nájemce tohoto pozemku (Zemědělské družstvo VP), aby 
zachoval pěšinu na hraně louky/pole. Nebo využití vlastních možností obce k obnovení této staré 
cesty. 
Věřím v pochopení problematiky, kladné vyřízení a doufám, že Velké Přílepy budou dobrým místem k 
žití nejen pro “motorizované” obyvatele, ale i pro ty, kteří by i nadále rádi využívali aktivní pěší pohyb 
po okolí obce. Ať už venčí své psy nebo si zlepšují svoji kondici během či chůzí. 

 

S pozdravem  
 
Mgr.Libor Schwarz 

Ve Velkých Přílepech, 2.12.2018 
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