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Stanovisko obce Nedomice k využití pozemků 769/4 a 769/5 KÚ Nedomice, jako 
startovací a přistávací plochu pro paragliding 
 
 
Vážený pane Šípale, 
 
 
Reaguji na vaši žádost o pomoc s využitím výše uvedených pozemků na vrchu 
Cecemín pro paragliding. 
Na začátek bych uvedla, že pozemky jako přistávací plochu, jste si označili svévolně, 
bez jediného souhlasu vlastníků, nájemců, obce.  
Dojem, že jste na Cecemíně tolerováni, byl pouze subjektivní a mylný. Jen proti vám 
nebylo postupováno agresivně, protože veškeré snahy zemědělců o vysvětlení a 
žádosti o opuštění plochy většinou končily roztržkou, nevůlí a vyhroceným jednáním. 
Na obci registrujeme mnoho stížností a žádostí zemědělců o pomoc. Pro nedostatek 
času a řešení jiných priorit obec po dlouhé období nekonala, snažili jsme se jen o 
osobní domluvu, ale bez výsledku, neměli jsme dostatečnou moc vašemu vstupu 
zabránit. 
Situace se změnila loni, kdy se nám podařilo získat povolení pro stanovení místní 
úpravy provozu, a s povolením Policie ČR byla osazena dopravní značka B 1 Zákaz 
vjezdu všech vozidel v obou směrech. 
 
Přestože žádáte o využívání pozemků p.č. 769/4 a 769/5 pro vaše sporty, nejsou to 
zdaleka jen tyto 2 pozemky, na kterých se pohybujete. Příznivce paraglidingu a 
obdobných sportů běžně potkáváme na desítkách okolních pozemků. Vlečou svůj 
padák v pozemcích osetých pícninami, dokonce i s nasázenou zeleninou.  
Na oba pozemky neexistuje přístup, opět vstupujete a ničíte úrodu na cizích 
pozemcích. 
Není ve vašich silách, ani silách nikoho jiného, zabránit nechtěnému dopadu na 
jiný pozemek.  
 
V katastru obce Nedomice je provozováno intenzivní zemědělství, zaměřené také na 
pěstování zeleniny. Nejsme turistická oblast, nejsme na turismus zaměřeni ani 
vybaveni. Postrádáme veškeré zázemí pro pohyb osob na našem katastru. Nedostatek 
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parkovacích míst trápí i trvale bydlící obyvatele, natož návštěvníky. Neexistuje 
hygienické zařízení, atd. 
 
Další velice důležitá skutečnost je ta, že celá oblast kde se pohybujete, včetně 
řešených pozemků, jsou součástí Významného krajinného prvku, registrovaného dne 
12.1.2001 Referátem životního prostředí Okresního úřadu Mělník, jako Cecemín II, 
část k.ú. Nedomice. 
 
Za obec Nedomice vám sděluji, že vám neudělujeme povolení ke vstupu na 
obecní pozemky. Pohyb v rámci VKP Cecemín je možný pouze pěší, a to po částečně 
zpevněné účelové komunikaci, která je vybudována jako slepá, končí zároveň 
s koncem pásu keřů. Další pohyb je možný po modré turistické trase, která vede po 
východní straně katastrální hranice obce. Vstup mimo komunikaci není možný. Tímto 
neexistuje způsob, jakým vstoupit na okolní pozemky, nejsou napojeny na 
veřejnou účelovou komunikaci. Vstup vám nebude umožněn ani tehdy, pokud 
by některý z majitelů souhlasil se vstupem na jeho pozemek. 
 
Toto vyjádření bude zasláno na vědomí majitelům pozemků p.č. 769/4 a 769/5 a také 
Policii ČR. 
 
Pro názornost přikládám fotografie (pořízeno 20. a 22.2.2020), kde vidíte pohyb po 
pozemcích jiných než p.č. 769/4 a 769/5. Dále fotografie dopravní značky a označení 
VKP, které nerespektujete. Znečištěná místa lidskými odpadky a výkaly nepokládám 
za důstojné dokládat. 
 
S pozdravem ing. Jitka Štyksová 
starostka obce 
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