
AKTUALITY v obci Čistá - DUBEN 2019 

 

Informace starosty a místostarosty o dění v obci v měsíci DUBNU 2019 

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

2019. 

 

- Socha sv. Jana Nepomuckého – v měsíci březnu letošního roku byla v budově 

u Sběrného dvora objevena jistá socha. Za pomoci obecního kronikáře se 

podařilo zjistit, že se jedná o sv. Jana Nepomuckého. Vedení obce se rozhodlo 

tuto několik let starou sochu restaurovat, stejně tak jako již existující 

„podstavec“ v parčíku na Velké Straně. Dne 09.04. 2019 se provedla konečná 

fáze restaurování a socha byla umístěna na připravený podstavec. Na neděli 

dne 05.05. 2019, ve 14,30 hod. se připravuje „žehnání“ sochy a ta bude 

Páterem Kamilem Škodou vysvěcena. Všichni občané jste srdečně zváni. 

 

                              



- Připomínky ke stavu silnic ve správě KSÚS / Silnice III/27234 

„procházející“ obcí Čistá – dne 02.04. 2019 se na OÚ čistá uskutečnila schůzka 

se zástupci KSÚS, provozním cestmistrem p. Zachem a paní Bartoníčkovou. 

Bylo provedeno místní šetření / prohlídka části silnice v místě propustku 

v křižovatce, kde se neustále propadá komunikace. Byla podána žádost o 

prověření a následnou opravu tohoto „propustku“. Po sdělení ze strany KSÚS 

vás občany poté budeme informovat. 

 

- Nákup osobního automobilu pro potřeby obce – dne 03.04. 2019 zasedala na 

OÚ Čistá komise za účelem otevírání obálek s nabídkami a hodnocení nabídek. 

Byly odevzdány 3 nabídky a komise dle předem stanovených kritérií nabídky 

posoudila a učinila doporučení schválení návrhu podpisu smlouvy 

zastupitelstvem. Dne 24.04. 2019 byl na Veřejném zasedání zastupitelstva 

obce schválen všemi zastupiteli podpis Kupní smlouvy na nákup osobního 

automobilu Peugeot RIFTER Long Allure. 

 

 

- Nákup Komunálního traktoru s příslušenstvím pro potřeby obce – dne 10.04. 

2019 zasedala na OÚ Čistá komise za účelem otevírání obálek s nabídkami a 

hodnocení nabídek. Byly odevzdány 2 nabídky a komise dle předem 

stanovených kritérií nabídky posoudila a učinila doporučení schválení návrhu 

podpisu smlouvy zastupitelstvem. Dne 24.04. 2019 byl na Veřejném zasedání 

zastupitelstva obce schválen pěti zastupiteli (dva se zdrželi hlasování) podpis 

Kupní smlouvy na nákup Komunálního traktoru Same Solaris 45 včetně 

příslušenství (čelní radlice na sníh, komunální rozmetadlo, stranový mulčovač a 

nosič kontajnerů). 

 

 

-  Stavební úpravy, přístavba a nástavba MŠ v Čisté – dne 08.04. 2019 byla OÚ 

Čistá zaslána informace, že výše uvedený projekt, registrační číslo 

CZ.06.2.67/0.0/0.0/18_110/0009900 úspěšně splnil podmínky přijatelnosti a 

formálních náležitostí, prošel věcným hodnocením a nyní prochází analýzou 

rizik. V průběhu hodnocení může dojít ještě k veřejnosprávní kontrole = 

zhodnocení hospodárnosti výdajů projektu. Poté následuje případné schválení 

projektu. Po sdělení výsledku vás budeme opět informovat. 

 

 

- Splašková kanalizace v obci Čistá – dne 14.04. 2019 byl na OÚ Čistá zaslán 

návrh „Smlouvy o společném postupu při realizaci stavby“ od VaK Mladá 

Boleslav a.s. Starosta obce dne 17.04. 2019 předložil tento návrh všem ZO. 



Dne 24.04. 2019 byl na Veřejném zasedání zastupitelstva obce schválen všemi 

zastupiteli podpis navržené Smlouvy o společném postupu. V průběhu měsíce 

květen ’19 se uskuteční na OÚ Čistá jednání mezi zástupci společnosti VaK MB 

a všemi zastupiteli obce, kde se ještě znovu prodiskutuje celý návrh o 

společném postupu před podpisem samotné smlouvy. 

 

- Zajištění Skalního svahu na poz. p.č. 732/10 nad RD č.p. 91, 92, 181 – jak jsme 
vás již informovali v předešlém období, jedná se o plánované „zabezpečení 
skalního svahu“ v lokalitě údolí „pod Stránkou“. Dne 30.04. 2019 bylo zasláno 
na OÚ „Vyjádření České geologické služby k nestabilnímu skalnímu masivu na 
p.p.č. 732/10 v k.ú. Čistá ve vlastnictví obce Čistá pro účely evidence této 
lokality do Registru svahových nestabilit ČGS“. Česká geologická služba (dále 
jen ČGS) bude dokumentované úseky evidovat v Registru svahových nestabilit 
ČGS v rámci svahové nestability č. 03-33-13/1 s rizikem kategorie III (tj. 
nejrizikovější kategorie) ve stavu aktivním. Dále ČGS doporučuje provést 
sanační a stabilizační opatření podle zpracovaného průzkumu a postupovat 
podle doporučení popsaných v tomto posouzení. Nadále vás budeme 
informovat v následujících měsících. 

 
 

- Výstavba chodníků a veřejného osvětlení podél silnice III. třídy v obci Čistá – 

jak jsme vás občany již několikrát informovali v předešlém období, OÚ Čistá 

plánuje zahájit výše uvedenou stavbu. Zadávací dokumentace pro Výběrové 

řízení byla zpracována v průběhu měsíce dubna ’19 a v průběhu měsíce květen 

’19 bude rozeslána osloveným stavebním společnostem. 

 

           Cíle projektu jsou následující:  

- Zvýšení bezpečnosti dopravy pro pěší  

- Lepší dostupnost částí obce pro pěší (práce, služby)  

- Zajištění bezbariérového přístupu pro osoby s omezenou možností pohybu 

- Zlepšení přístupu k zastávce veřejné hromadné dopravy  

- Osvětlení nového chodníku veřejným osvětlením 

- Snížení zátěže životního prostředí  
 

Hlavním cílem projektu, se kterým ostatní uvedené cíle synergicky            

souvisí, je zvýšení bezpečnosti dopravy pro pěší. Cíle projektu bude dosaženo 

prostřednictvím těchto klíčových aktivit: 

- Výstavbou chodníků v obci Čistá 

- Jedná se o chodníky podél komunikace III/27234 v obci Čistá. Stávající situace 

je z hlediska stavu komunikace nevyhovující, vzhledem k absenci chodníků 



jsou chodci často nuceni se pohybovat po silnici. Realizací projektu dojde ke 

snížení počtu chodců, kteří využívají k pohybu po obci silnice a místní 

komunikace. V místech, kde dochází ke křížení tras pro pěší a silnice, budou 

zřízena místa pro přecházení. Pro zvýšení bezpečnosti chodců bude vytvořen 

přechod pro chodce propojující autobusové zastávky přes silnici III/27234  

- Nově vybudované chodníky jsou vedeny podél 2 autobusových zastávek, 

projektem tedy dojde k výstavbě bezbariérové komunikace pro pěší k 

zastávkám veřejné dopravy  

- V neposlední řadě dojde k realizaci veřejného osvětlení podél nově vzniklého 

chodníku  

- Zajištění bezbariérového přístupu pro osoby s omezenou možností pohybu 

bude splněno tím, že celá realizace projektu je navržena v souladu vyhláškou č. 

398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících 

bezbariérové užívání staveb. Díky realizaci projektu se lidé dostanou 

bezpečněji a bez bariér k místům zastávek veřejné dopravy. Tím pádem bude 

zřejmě ubývat těch, kteří pro krátké přesuny po obci volí z důvodu současné 

nebezpečnosti pěší dopravy automobil, můžeme tedy očekávat snížení zátěže 

na životního prostředí vlivem posílení pěší dopravy. 

 

 

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

nabízí svým občanům přihlášení do informačního systému pomocí SMS zpráv. 

Informace o tomto „Obecním SMS informačním systému“ byly občanům již 

podány prostřednictvím dubnového Zpravodaje obce. V současné době přijímá 

OÚ telefonní kontakty zájemců a celý systém se plánujeme spustit v průběhu 

měsíců červen / červenec.  

 

 

- Letní KINO – obec Čistá plánuje uskutečnit na místním fotbalovém hřišti 

kulturní akci – produkci největšího letního Putovního kina v ČR.  

První objednaný termín je sobota dne 22.06. 2019 ( je objednána i sobota 

20.07. 2019, pokud bude hojná účast). Samozřejmě změnu termínu 

vyhrazujeme v případě nepřízně počasí. 

 

 

 

 

 

 



- Hrobeček na hřbitově – v měsíci březen a duben byl na místním hřbitově 

rekonstruován a opraven hrobeček. Za pomocí místního ZD a stavební firmy 

(poděkování patří pánům Zdeňkovi Č., Petrovi L., Romanovi a samozřejmě 

Milanovi a Josefíně), se oprava dle našeho názoru velmi zdařila. Ještě byl 

objednán „andělíček“, který bude dodatečně umístěn na připravený 

podstavec. Občané se samozřejmě mohou zajít podívat. 

Před opravou 

 
Po opravě 

 


