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AKTUALITY v obci Čistá – ŘÍJEN 2019 

Informace starosty a místostarosty o dění v obci v měsíci 10 / 2019 

Níže podáváme občanům obce Čistá informace o událostech v obci v měsíci 

ŘÍJEN 2019. 

 

Výstavba chodníků a veřejného osvětlení s úpravou křižovatky 

podél silnice III. třídy v obci Čistá – od pondělí 07.10. 2019 do pátku 

18.10. 2019 byl uzavřen v obci průjezd celou křižovatkou z důvodu kompletní 

rekonstrukce povrchu vozovky nejenom v prostoru křižovatky, ale také u 

autobusových zastávek. Bylo také provedeno nové vodorovné dopravní 

značení. Tímto chceme všem občanům Čisté jménem OÚ poděkovat za 

trpělivost z důvodu této uzavírky.  

     V průběhu měsíce října 2019 byly prováděny práce na CHODNÍKU 3 (od 

odbočky do ulice u č.p. 161, 170 podél hlavní komunikace až ke křižovatce na 

Plužnou / Katusice). Byly realizovány zemní práce na chodníku, odvodnění, 

rozvody pro nové Veřejné osvětlení, osazení nových sloupů V.O., osazení 

nových silničních obrubníků. Práce na CHODNÍKU 3 by měly být dokončeny 

v řádném termínu, a to do 30.11. 2019. 

     Dne 01.11. 2019 bylo zprovozněno nové Veřejné osvětlení podél nových 

chodníků a bylo zhotovitelem obci předáno do zkušebního provozu.  

 

ÚPRAVA KŘIŽOVATKY  

07.10. 2019, PRŮBĚH PRACÍ                      10.10. 2019, PRŮBĚH PRACÍ 
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16.10. 2019, PŘED DOKONČENÍM              18.10. 2019, PŘED DOKONČENÍM 

   

18.10. 2019, KŘIŽOVATKA DOKONČENÍ, PŘEDÁNO K DOČASNÉMU UŽÍVÁNÍ 
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SPLAŠKOVÁ KANALIZACE V OBCI ČISTÁ – dne 09.10. 2019 se uskutečnilo 

na sále KD 1. společné setkání občanů obce Čistá se zástupci společnosti VaK 

Mladá Boleslav a.s. (Technický náměstek Ing. Tomáš Žitný) a se zástupci 

Vodohospodářské inženýrské služby, a.s. Praha 5 (Ing. Petr Hofmann a Ing. 

Martin Brada - Projekční firma). Účast občanů byla nadstandardně vysoká, dle 

Prezenční listiny se zúčastnilo 129 občanů a nám nezbývá než všem přítomným 

za tuto hojnou účast poděkovat.       

     V průběhu setkání bylo zodpovězeno několik dotazů ze stran občanů. Mimo 

jiné se dotazoval bývalý starosta obce, proč se změnila původní varianta, kdy 

mělo být odkanalizování obce směrováno na Bělou p. B. Na tuto otázku 

odpověděl zástupce VaK Mladá Boleslav a vysvětlil, že je to mimo jiné z důvodu, 

aby se nezatěžovala kapacita „bělského“ potoka a dále „Klokočských“ pramenů.  

     My k této odpovědi ještě doplňujeme, že změna směru čerpání odpadních 

vod (v novém návrhu se předpokládá trasa výtlaku na Hrdlořezy) je také 

zejména z ekonomických důvodů. Tato změna bude mít v případě realizace 

tohoto projektu pro obec Čistá významnou finanční úsporu, protože se nám 

společně s místostarostou obce podařilo při několika jednáních se zástupci VaK 

MB dohodnout následující podmínky, a to, že VaK Mladá Boleslav, a.s.: 

- vybuduje NA SVŮJ NÁKLAD hlavní čerpací stanici ČSOV s výtlačným 

kanalizačním řadem V1 a umožní tím odvádění odpadních vod 

z vybudované Kanalizace na ČOV ve svém vlastnictví; 

- Dále VaK MB UHRADÍ vypracování Projektové dokumentace Výtlaku V1 

vč. vydání Stavebního povolení, JEHO VÝSTAVBU, kolaudaci a bude 

Výtlak V1 NA SVŮJ NÁKLAD provozovat a obnovovat.  

     Těmito dojednanými podmínkami při případné realizaci projektu vznikne pro 

obec Čistá úspora v řádech několika miliónů korun. 

Čistá, výstavba kanalizace – DOTAZNÍK – v příloze zářijového Zpravodaje 

obce byl také vložen informační leták (celkem bylo distribuováno 300 

Zpravodajů / letáků a dotazníků), kde jste byli seznámeni s hlavním cílem této 

plánované stavby. Dále byl přílohou Zpravodaje DOTAZNÍK, kde jste byli 

požádáni o vyplnění dotazníku a vrácení na podatelnu OÚ Čistá. Někteří občané 

vyplněný dotazník odevzdali již při konání 1.setkání s občany, ostatní odevzdali 

na OÚ Čistá. K požadovanému datu odevzdání 16.10. 2019 bylo vyplněno a 

odevzdáno 249 DOTAZNÍKŮ (tj. 83%), což je výborný výsledek a nám nezbývá 

než opět těm občanům, kteří dotazník odevzdali, poděkovat. 
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Odcizení „ANDĚLÍČKA“ na místním hřbitově – jak jsme vás občany již 

informovali v zářijovém Zpravodaji obce, v úterý dne 10.09. 2019 bylo 

občankou obce nahlášeno odcizení sošky „Andělíčka“ na místním hřbitově. 

Odcizení bylo ihned nahlášeno na PČR, Obvodní oddělení Bělá p. B. 

Obecní úřad Čistá objednal novou sošku a dne 17.10. 2019 byla nová soška 

zpětně umístěna na podstavec hrobečku. 

 

    

 

KOSTEL sv. Vavřince v Čisté – dne 07.10. 2019 byla na OÚ Čistá zaslána 

informace od Stavebního technika (BISKUPSTVÍ LITOMĚŘICKÉ) s tím, že byla 
dne 27.09. 2019 podána na Ministerstvo kultury „Žádost o zařazení akce 
obnovy nemovité (národní) kulturní památky do Programu záchrany 
architektonického dědictví na rok 2020“. Výsledky bývají zveřejněny na 
Ministerstvu kultury ČR zpravidla během března následujícího roku 2020. 
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Zajištění Skalního svahu na poz. p.č. 732/10 nad RD č.p. 91, 92, 181 

– jak jsme vás již informovali v předešlém období (Zpravodaj obce Čistá 1/2019 
a průběžně v Aktualitách obce Čistá), jedná se o plánované „zabezpečení 
skalního svahu“ v lokalitě údolí „pod Stránkou“. 
     V průběhu jarních a letních měsíců bylo zpracováno mnoho dalších 
potřebných dokumentů: 

- Inženýrskogeologické posouzení stability skalního svahu; 
- Zpracování geodetických prací – výškopisný a polohopisný plán 2D a 3D 

na pozemky v dané lokalitě; 
- Technická zpráva FOTOGRAMMETRIE; 
- KOMPLETNÍ Studie odtokových poměrů skalního svahu a vodoteče. 

 
V současné době se zpracovává kompletní Projektová dokumentace vč. 
projektového rozpočtu. Vše je nezbytné pro zpracování Žádosti o dotaci. 
 
 

TRADIČNÍ SETKÁNÍ SENIORŮ  
 

Zveme všechny seniory na tradiční SETKÁNÍ, které se bude konat v pátek 15.11. 

2019 od 17:00 hodin na sále KD v Čisté. Pro všechny, kteří se tohoto setkání 

zúčastníte je připraven bohatý program a také samozřejmě občerstvení. 

 

POSVÍCENSKÁ ZÁBAVA  
 

Ihned následující den, tedy v sobotu 16.11. 2019 od 20:00 hodin vás zve 

Myslivecký spolek Čistá také na tradiční POSVÍCENSKOU ZÁBAVU do KD 

v Čisté. K poslechu a tanci hraje DIFUR BAND, je připravena bohatá tombola a 

samozřejmostí je nabídka zvěřinového guláše. 

 

ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMEČKU A MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA  
 

Zveme všechny, zejména děti na slavnostní ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO 

STROMEČKU, které se bude konat v sobotu 07.12. 2019 od 17:00 hodin 

v prostoru parčíku u Kulturního domu v Čisté. Vezměte si s sebou hrneček na 

občerstvení a dobrou náladu. 

Starosta a místostarosta obce Čistá 


