
AKTUALITY v obci Čistá v BŘEZNU 2019 

 

Informace starosty a místostarosty obce o dění v obci v měsíci BŘEZNU 2019 

Níže podáváme občanům obce Čistá informace o událostech v obci v období - 

BŘEZEN 2019 

 

- Dětský maškarní bál – dne 03.03. 2019 se konal v KD Čistá „Dětský 

maškarní bál“, kde vystoupili „Fešák PÍŇO“ a „Klaun FÍLA“. Zaznamenali 

jsme velkou účast cca 250 dětí a rodičů ze širokého okolí. Poděkování 

patří všem, kteří se podíleli na přípravě a také všem, kteří přispěli formou 

dobrovolného vstupného. Zvláštní poděkování patří pánovi, který přispěl 

celkem velice vysokou částkou. Všechny finance budou samozřejmě 

využity např. na Dětském dni. 

 

- Provedení místního šetření – dne 04.03. 2019 bylo adresováno na obec 

oznámení o provedení místního šetření ve věci likvidace odpadních vod 

od č.p. 10 na Stránce. Šetření se uskutečnilo dne 26.03. 2019, ale 

bohužel bez přítomnosti pozvaných zástupců od č.p. 10. Byla provedena 

prohlídka stávajícího stavu a z místního šetření bude sepsán protokol, se 

kterým občany poté seznámíme. 

 

-  SMS informační systém obce Čistá (aplikace SMS sender) – Obec Čistá 

ve spolupráci se ZO p. Hrubým připravuje informační systém pomocí SMS 

zpráv. Informace o tomto „Obecním SMS informačním systému“ budou 

občanům podání prostřednictvím dubnového Zpravodaje obce. 

- Zajištění Skalního svahu na poz. p.č. 732/10 nad RD č.p. 91, 92, 181 – 
jak jsme vás již informovali v lednových a únorových informacích, jedná 
se o plánované „zabezpečení skalního svahu“ v lokalitě údolí „pod 
Stránkou“. Dne 28.03. 2019 byla odeslána Žádost na Českou geologickou 
službu o vypracování „Geotechnického posudku na skalní masiv ve 
vlastnictví obce Čistá“ a zařazení tohoto masivu do „Registru svahových 
nestabilit“. Nadále vás budeme informovat v následujících měsících. 
 

- Splašková kanalizace – v této záležitosti momentálně řeší zástupci obce 

se zástupci Vak Mladá Boleslav konečnou podobu návrhu na pokračování 



 

v přípravě výstavby kanalizace v naší obci. O navrženém postupu a 

případné spolupráci vás budeme informovat průběhu měsíce duben 

2019. 

 

- Otevírací doba Sběrných míst – otevření sběrných míst v obci bude již 
pravidelně, a to následovně: 
  
STŘEDA -   Sběrný dvůr a Sběrné místo na hřišti od 15:00 do 17:00 hod. 
 
SOBOTA – Sběrný dvůr                    od 9:00 do 11:00 hod.  
                    Sběrné místo na hřišti  od 9:00 do 12:00 hod. 
 

 

- Oprava budovy „staré Hasičské zbrojnice“ u hřbitova – od března 2019 

se provádí oprava staré Hasičské zbrojnice, která by po opravně měla 

sloužit pro uskladnění materiálů pro potřeby obce a pro parkování různé 

obecní techniky.  

 

 

Konání Veřejného zasedání zastupitelů obce se plánuje ve druhé polovině 
měsíce duben 2019.  
Svolání Veřejného zasedání vč. navrženého Programu bude zveřejněno na 
úřední desce.  


