
ARCHA
ČERNOLICE

DOVOLTE NÁM SE PŘEDSTAVIT

KDO JSME ?

jsme nová občanská iniciativa, která vznikla jako místní 
pobočka Českého svazu ochránců přírody (ČSOP).  

Chceme sdružovat všechny černolické obyvatele,  kterým 
není lhostejná budoucnost obce a záleží jim na zachování 

přírodního a venkovského rázu naší vesnice - 
ČERNOLICE – zatím oázy klidu v přetechnizovaném 

světě 21. století.

V našich řadách jsme přivítali už celkem                
25 černolických rodin se 72 členy z celkového 

počtu 331 obyvatel obce (3/2011)

www.archa-cernolice.cz
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Černolice 159
252 10 Mníšek pod Brdy

IČO: 228 456 15

Vladimír Jiras 602 376 737

Robin Renelt 602 307 646

Helena Kalivodová 603 546 912

Jaroslav Dubský 602 226 879

MUDr. Pavel Zdráhal, CSc. 603 440 007

info@archa-cernolice.czinfo@archa-cernolice.cz
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Členem ZO ČSOP ARCHA ČERNOLICE se může 
stát každý, kdo se ztotožní s naším cílem.             
Tím je zachování přírodního a vesnického rázu obce 
Černolice a okolní krajiny. 

Zasazujeme se o maximální zachování zelených 
ploch na území obce. Naše obec nepotřebuje 
dvakrát tolik obyvatel, aby mohla fungovat!             
Do našeho sdružení vstupují zpravidla celé rodiny 
včetně dětí (pro ty se také snažíme přírodu v obci 
a jejím okolí zachovat). Trvale hlášené bydliště 
v obci není podmínkou.

Pokud jste se rozhodli přidat k nám, vyplňte, 
prosím, přihlášku a vhoďte ji do schránky pana 
Jirase č.p.159 nebo pana Renelta č.p.156. Případně 
ji pošlete emailem na: info@archa-cernolice.cz

MÁTE CHUŤ SE PŘIPOJIT ?        

Nemáte-li ještě přihlášku, neváhejte nás o ní 
požádat nebo si ji můžete stáhnout na našich 

internetových stránkách.

Roční členský příspěvekRoční členský příspěvek

Celá rodina 700,- Kč

Jednotlivec 600,- Kč

Důchodce 200,- Kč

50% částky je určeno pro 
mateřskou organizaci ČSOP
50% částky je určeno pro 

mateřskou organizaci ČSOP

www.archa-cernolice.cz



ŘÍKÁME
ANO !!!  Záchraně zelených ploch (luk a polí),  
kterých má naše obec jen omezené množství.        
Jsou naším životním prostorem. Majitelé těchto 
pozemků by se měli smířit s tím, že vlastní louky         
a pole, jako generace jejich předků.

ANO !!! Rozumnému rozvoji výstavby v obci             
s prioritním využitím stávajícího zastavitelného území    
cca 40 000 m2. To je plocha odpovídající přirozenému 
rozvoji obce na dalších 10 let. Znamená to využití 
proluk ve stávající zástavbě.

ANO !!!  Rozvoji obce, který je založen především   
na využití lidského potenciálu černolických obyvatel     
a ne v bezhlavém rozšiřování zastavitelných ploch.

ANO !!! Spolupráci s novým zastupitelstvem, bude-li 
ochotno naslouchat spoluobčanům.

ŘÍKÁME
NE !!!  Navrhovanému územnímu plánu. Nevyjadřuje 
zájmy obce a jejich občanů a jde proti vůli a přání 
většiny obyvatel Černolic.

NE !!!  Výstavbě na zelené louce a nevratným 
proměnám zelených ploch na nové zastavitelné zóny.     
V obci je dostatečné množství proluk a zasíťovaných 
pozemků.

NE !!!  Developerským projektům na území obce. 
Nejsou pro obyvatele obce žádným přínosem.           
Je to drancování životního prostoru současných 
obyvatel Černolic.

NE !!!  Projektům řadových bytových domů na území 
obce. V podbrdské vesnici nemá řadová bytová 
zástavba co pohledávat. Chceme zachovat vesnický ráz 
obce a venkovské krajiny.

NE !!!  Upřednostňování zájmů investorů, developerů 
a majitelů pozemků nad zájmy obecní (tj. většiny 
obyvatel obce).

www.archa-cernolice.cz

Při platbě uveďte příjmení a číslo nemovitosti.
Bankovní spojení: ČSP 2240738193 / 0800

www.archa-cernolice.cz

CO UŽ MÁME ZA SEBOU  ?

• zrevidovali jsme navržený Územní plán obce       
a předali jsme starostovi svou představu o jeho 
zredukování tak, aby nebyly devastovány zelené 
plochy obce (v současné chvíli se podařil dílčí krok  
- částečné ponížení plánované výstavby)

• podali jsme návrh na vyhlášení stavebních 
regulativů obecní vyhláškou, aby v obci 
nevznikaly stavby, které ničí původní vesnický 
charakter (vyhláška byla vydána)

• provedli jsme průzkum obce a nalezli dostatečné 
množství proluk a zasíťovaných pozemků, které 
umožní pokrýt rozvoj výstavby v obci na 10 let    
bez dalších záborů zemědělské půdy

• vyzvali jsme vedení obce k vypracování 
Strategického plánu Černolic, kterému musí 
předcházet náležitá analýza situace v obci

• požádali jsme starostu o zveřejnění rozpočtů obce 
(nyní jsou na webu obce)

• podali jsme návrh, aby radnice přispívala 
rodičům, kteří by chtěli umístit své dítě do Lesní 
mateřské školky stejnou částkou jako těm,     
kteří mají dítě ve státní MŠ

• vyzvali jsme vedení obce k provádění 
pravidelných nezávislých rozborů pitné vody 
a k jednání s provozovatelem, který je za 
katastrofální kvalitu naší pitné vody odpovědný

• a další aktivity

Podstatným přínosem naší činnosti je,               
že se postupně - jako respektované občanské 

sdružení - stáváme rovnocennými partnery 
radnice v otázkách životního prostředí               
a daří se nám podílet na dění v obci. 

Udělejte něco pro sebe,          
PŘIDEJTE SE !!!

O CO NÁM JDE PŘEDEVŠÍM ?

• Informace o dění v obci
Jen ten, kdo ví, co se kolem něj děje a co se chystá, 
má šanci dění ovlivňovat a aktivně se na něm podílet.       
Už nechceme, aby obec fungovala podle starého rčení 
“O NÁS - BEZ NÁS”.                                                   
Radnice má ze zákona povinnost informovat 
předem naše sdružení o všech zamýšlených zásazích, 
které by se mohly dotýkat zájmů ochrany přírody       
a krajiny (Z.114, §70)

• Chceme zabránit masivní výstavbě        
na zelených loukách a polích

Našim cílem je pomoci zachovat původní ráz naší 
vesnice a zabránit vzniku dalšího pražského satelitu 
typu Řitka. To poslední, co černoličtí obyvatelé 
potřebují, jsou developerské projekty na území obce. 
A jsme to my všichni, kteří bychom měli říct rázné NE 
velkým změnám polí a luk na stavební parcely !!!

• Rozumný rozvoj obce
Černolice se potřebují rozvíjet, nikoliv rozrůstat. 
Naopak je potřeba ochránit tuto krásnou, malou vísku 
na brdském hřebeni před živelnou zástavbou, které 
jsme svědky v okolních obcích. V současném 
zastavitelném území obce je stále dostatek volných    
již zasíťovaných pozemků. Není proto v zájmu rozvoje 
obce vytvářet nové lokality.

• Ochrana přírody a krajiny & práce            
s dětmi

Kromě praktické ochrany přírody a krajiny (spolupráce 
na revitalizaci městského parku a horního rybníčku, 
úklid lesa, instalace ptačích budek aj.), chceme 
v budoucnu iniciovat i vznik Klubu mladých ochránců 
přírody, který by měl nabídnout smysluplný program 
pro děti ve školním věku. Bude-li zájem, pomůžeme    
i s projektem Lesní mateřské školky, pro kterou jsou 
v Černolicích ideální podmínky.

____________________
Bez Vás to ale nepůjde ! Stále totiž platí:

“Jaké si to uděláš, takové to máš !!!”


