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ZPRAVODAJ
3/2013

OBCE ČISTÁ

PRO OBČANY
Stále stejný nešvar

Chci opět upozornit na nešvar, který se v naší obci stále opakuje. Není téměř týdne, aby paní hospodářka 
opakovaně, hlášením neupozorňovala na volně běhající psy, bez dozoru. Každý, kdo naší obcí prochází si 
všimne, že až na pár vyjimek, je téměř v každém dvoře pes, někdy i dva. To je věc každého majitele pozemku 
nebo nemovitosti. Je ale potom také jeho automatickou povinností, aby si jej ohlídal a zabezpečil. Většinou 
tomu tak je a já sama vím, že to jde.

Tímto znovu upozorňuji, že při opakovaném porušování bude tento přestupek předán a poté řešen přestupko-
vou komisí v Bělé pod Bezdězem, kam naše obec spadá a hrozí zde pokuta až do výše 20 000 korun českých.

A nejen to. Není absolutně možné, aby cizí pes, který jde na procházku se svým páníčkem a není na vodítku, 
běhal nekontrolovaně, neposlouchal svého pána a ještě k tomu vběhl na cizí pozemek a zde ohrožoval majitele 
tohoto pozemku. A jediná reakce majitele psa (místo aby se slušně omluvil) je sprostá nadávka lidem, kteří 
s tímto psem nemají nic společného a užívají si klidu na své zahradě. To je vrchol nevychovanosti a drzosti. 
A bohužel se to stalo. To, že jsme na vesnici vůbec neznamená, že pes může běhat, kde se mu zachce. Tím-
to apeluji na všechny, kteří se po obci i mimo ni se svými psími miláčky procházejí: „Mějte je  vždy na očích 
a tak dostatečně vychované, aby alespoň na základní povel reagovali!!!

A nemohu nezmínit úklid exkrementů po psech, především na obecních pozemcích uvnitř obce. Není nic 
jednoduššího, než mít pytlík v kapse a pokud na pejska příjde jeho potřeba, ihned vše uklidit. Jak jsme již 
hlásili obecním rozhlasem, po obci je dostatečné množství košů a kontejnerů, kam takový odpad může každý 
vyhodit. Je to každého povinnost!!!

Marta Dubayová

A ještě jedna velmi zásadní připomínka
Více než před měsícem mne daleko po půlnoci probudil neuvěřitelný „kravál“ jakési hudební produkce. Ukřičený 

diskžokej obtěžoval slovem i hudbou a podle negativních ohlasů mnohých spoluobčanů jsem nebyla jediná, koho 
tento neuvěřitelný hluk probudil. Chci upozornit na to, že jakákoli venkovní oslava s hudební produkcí a velkým 
počtem pozvaných hostů, kteří jsou s čím dál pozdější hodinou hlučnější a hlučnější, se dá tolerovat nejdéle do 22. 
00 hodin. Potom je nutné vše přesunout do vnitřních uzavřených prostor a neobtěžovat své okolí.

Každý občas posedí pod pergolou či ve venkovním altánu, každý si občas pustí reprodukovanou hudbu. Při ná-
vštěvě známých se často i hlasitěji mluví. Máme zde Kulturní dům, kde se pořádají koncerty i taneční zábavy, a je 
to i přes zavřená okna více slyšet. To ano. Nesmí to však být záležitost téměř každodenní. A i kdybychom slavili 
jenom občas, mějme stále na paměti, že vedle nás bydlí možná z práce unavený člověk nebo starší osoba, která 
by měla ráda svůj klid. Vím, že pokud člověk chce, dokáže být velmi tolerantní, ale i tato vlastnost má své hranice. 
Proto všichni respektujme noční klid, který začíná po 22 hodině. 

Marta Dubayová

Nové komunikace v části obce 
Týnec I a Týnec II

V červnu letošního roku byla dobudována místní ko-
munikace v části naší obce Týnec I (křižovatka U ruky, 
směr Plužná – Bělá). Každý, kdo touto částí obce nyní 
projíždí nebo jede od Bělé pod Bezdězem a pohlédne 
vpravo, musí uznat, že je to moc pěkné. Bezprašná, 
asfaltová vozovka doplněná travnatými ostrůvky, které 
budou v budoucnu osázeny stromy. Celková cena této 
komunikace se pohybovala v částce bezmála 1 300 000 
Kč. Na tuto komunikaci navazují další dohotovené místní 
komunikace s asfaltovým povrchem v části obce TýnecII 
(na Landštrosu, mezi školkou a Vrbičkou). Tyto komuni-
kace zafinancovala (podle smlouvy) firma HillPro, která 
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zde zakoupila pozemky vhodné pro výstavbu a většinu 
stavebních parcel se jí podařilo již prodat. Začalo se tu 
stavět ve velkém mnoho rodinných domů a přesto, že 
jsou některé stavební parcely ještě opuštěné a zarostlé 
travou, nové asfaltové komunikace dávají pohledu na tuto 
část obce jiný, hezčí rozměr. Nový asfaltový povrch však 
občas láká k rychlé jízdě nejenom autem a na motorce, 
ale i na kole atd. Jezděme zde opatrně! Pohybujeme se 
v oblasti tzv. obytné zóny, kde je povolená rychlost pou-
ze 30 km za hodinu a je zde i několik zcela nepřehled-
ných zatáček. Zde budou výhledově umístěna dopravní 
zrcadla pro posílení bezpečnosti provozu.

Marta Dubayová

Oprava budovy 
ve sběrném dvoře – Klackovo

V minulém čísle našeho Zpravodaje jsem se zmiňova-
la o možnosti využití různých služeb pro občany. Myslím 
tím kosmetické služby, pedikůra a kadeřnictví. Domek, 
ve kterém jsou tyto provozovny umístěny, je velmi starý. 
Byl podmáčený a to působilo mnoho problémů. Zdi 
byly stále vlhké od vzlínající vody, opadávala vnitřní 
i venkovní omítka. Oslovili jsme firmu, která po před-
chozím osobním setkání a posouzení stavu stavby, 
navrhla a následně provedla tzv. infuzní clony. Byly 
odstraněny veškeré vlhké vnitřní i venkovní omítky, které 
nahradily dvouvrstvé omítky sanační. Jsem přesvěd-
čena, že jsme udělali dobře i přes to, že jsme zaplatili 
o něco víc, než bylo původně plánováno. Investice se 
jistě vrátí ve spokojenosti nejen těch, kteří zde denně 
pracují, ale i těch, kteří tyto salony navštěvují. Novou 
krytinu máme i na bývalé hasičské zbrojnici (nyní garáži) 
ve sběrném dvoře a také na spojovací chodbě mezi 
školkou a školní družinou. Obojí bylo ve špatném stavu 
a byly nutné opravy. Do zimy nás čeká ještě oprava 
střechy nad kuchyní v místní mateřské škole. Doufám, 
že ji stihneme dokončit za příznivého počasí.

Marta Dubayová

A ještě malá zmínka
K novým herním prvkům dětského hřiště na Týnci. 

Původní stará sestava již z bezpečnostních důvodů 
nevyhovovala a tak byla vyměněna za nové hrací prvky. 
Hřiště je o něco málo menší, ale i tak bude jistě plně 
využíváno dětmi, které si příjdou společně s rodiči nebo 
prarodiči do tohoto koutku pohrát.

Marta Dubayová

Pozvání na Veřejné zasedání
Vřele zvu občany naší obce na Veřejné zasedání, 
které se bude konat 2. 10. 2013 v 18.00 hodin 

v salonku Kulturního domu. Dozvíte se zde základní 
informace, které se týkají fungování naší obce.

Starostka obce

Svoz nebezpečného odpadu
Dne19. 10. 2013 

od 8. 00 do 8. 15 hod. 

Volby do Poslanecké sněmovny 
a Parlamentu České republiky

Jak jistě všichni víme, budou se letos 25. a 26. 
října konat předčasné volby do Poslanecké sněmovny 
a Parlamentu České republiky.

V naší obci bude volební místnost opět na Obec-
ním úřadě v zasedací místnosti. Volební místnost se 
oficiálně otevře v pátek 25. 10 2013 ve 14. 00 hodin 
a uzavře se přesně ve 22. 00 hodin. Druhý volební den 
bude sobota 26. 10. 2013 od 8. 00 hodin a volební 
místnost se uzavře přesně ve 14. 00 hodin. Volební 
komise bude pracovat ve složení: Fridrichová Eva, Gre-
gorová Ivana, Hančová Veronika, Pavlíková Maruška, 
Švermová Johanna, Veselý Stanislav.

Je pouze na nás, občanech tohoto státu, jaké před-
stavitele si zvolíme na další volební období. V současné 
nedobré politické situaci není jednoduché vybrat ty 
nejlepší. Stále si však myslím, že je dost kandidátů, 
kteří nebudou myslet jenom a pouze sami na sebe, ale 
jejich přednostním zájmem bude každý jediný z nás.

Marta Dubayová

Informace pro stavebníky
(výňatek ze stavebního zákona)
Upozornění: Stavebník staveb, které podléhají zápisu 

do katastru nemovitostí (stavby nad 16 m2), má povin-
nost ohlásit katastrálnímu úřadu změny, které se týkají 
jeho nemovitosti a doložit listinami (tedy i geometrickým 
plánem) – viz § 10 odst. 1, písmeno d) katastrálního 
zákona. Pokud tak neučiní, dopustí se přestupku podle 
§ 23 písmeno d) katastrálního zákona, který může být 
pokutován podle § 24 téhož zákona.

Současně tímto stavební úřad upozorňuje, že dle 
§ 160 odst. 2 stavebního zákona je zhotovitel stavby 
povinen provádět stavbu v souladu s rozhodnutím 
nebo jiným opatřením stavebního úřadu a s ověřenou 
projektovou dokumentací. Dále je povinen dodržet 
obecné požadavky na výstavbu, popřípadě jiné tech-
nické předpisy a technické normy a zajistit dodržování 
povinností k ochraně života, zdraví, životního prostředí 
a bezpečnosti práce vyplývající ze zvláštních právních 
předpisů, přičemž rovněž podotýká, že základní povin-
nosti a odpovědnost stavebníka při přípravě a prová-
dění staveb jsou stanoveny v § 152 stavebního zákona 
– např.: stavebník je povinen dbát na řádnou přípravu 
a provádění stavby, přitom musí mít na zřeteli zejména 
ochranu života a zdraví osob nebo zvířat, ochranu 
životního prostředí a majetku, i šetrnost k sousedství; 
o zahájení prací na stavbách osvobozených od povolení 
je povinen v dostatečném předstihu informovat osoby 
těmito pracemi přímo dotčené; při provádění stavby 
(pokud vyžadovala stavební povolení nebo ohlášení 
stavebnímu úřadu) je stavebník povinen oznámit sta-
vebnímu úřadu předem termín zahájení stavby, název 
a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu 
provádět (u svépomocné formy výstavby jméno a pří-
jmení stavbyvedoucího) – přičemž změny v těchto 
skutečnostech oznámí neprodleně stavebnímu úřadu; 
dále je stavebník povinen zajistit, aby na stavbě nebo 
na staveništi byla k dispozici ověřená dokumentace 
stavby a všechny doklady týkající se prováděné stavby 
nebo její změny (popřípadě jejich kopie), atd.
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Století na vsi
Dobrodincové školy v tomto roce : Záložna Katusice 19. dub-

na 1900 věnovala 20 K, p. Krůta Alfréd, c.k. berní adjunkt v Bělé 
pod Bezdězem dne 5. února věnoval do sbírek školních třicet 
brouků v úhledné krabici, Karel Menzel, továrník dne 8.12. 1900 
věnoval 43 m barchetu a 20 m cajku (manšestru) na oblečení 
pro chudé děti. Dne 14. dubna 1900 musila obec zaplatit na stavbu 
nové školy měšťanské v Bělé pod Bezdězem. Sčítání lidu 2.-3. 
ledna 1901 v obci je 717 osob, z toho 359 mužů a 358 žen, 
s obcovací řečí českou 711 a německou 6. V posledních deseti 
letech přibylo 159 obyvatel a bylo postaveno 26 domů. V roce 
1900 bylo založeno v Čisté dělnické odborové sdružení, které 
se po roce rozpadlo. Ve školním roce 1901-02 do místní školy 
chodilo 107 dětí.Zápis z 6. ledna 1901: Na základě výpovědi 
Josefa Resla, hajného, shledáno, že pan Kabeš, majetník čp. 
28 v obecním lese zvrátil a domů odvezl borovici v odhadní ceně 
16 K. Jelikož tahle borovice byla majetkem obecním ukládá se 
pokuta 10K.Za neoprávněný odvoz obecního písku a štěrku dal-
ších 10K., dohromady tedy pokutu ve výši 20K a zaplacení ceny 
písku a štěrku. Dotyčnou borovici musí p. Kabeš dovézt na obecní 
náves, kde bude vydražena. Jelikož se pan Kabeš zdráhá pokutu 
zaplatit, bude se obec soudit. Zápis ze 16. ledna 1901: Panu Jo-
sefu Vaňkovi za pozemek pod „Borkem“ , kde obec láme kámen 
na štětení silnice, ustanovena za jeden čtvereční sáh jedna koruna. 
Výnosem zemského výboru bylo obci povoleno vybírat po šest let 
nápojovou dávku. Zápis z 22. ledna 1901: Na dotaz obce Bytou-
chovské o stavbě silnice na Bytouchov sděleno, že obec čistecká 
v budoucnu tuto silnici stavět bude. Zápis z 26. ledna 1901: Volilo 
se do obecního zastupitelstva ve třech sborech. Ve třetím sboru 
zvoleni:  Vilém Vrba, Karel Kobosil, Václav Novák, Josef Bělohlav, 
náhradníci: Eduard Pfajfr, Václav Horák. Ve druhém sboru zvoleni: 
František Vyhlas, Josef Čech, Josef Kabeš z čp.8, Jan Růžička, 
za náhradníky: František Konopas, Josef Vyhlas z čp.19. V prvním 
sboru zvoleni: Václav Vaněk, Josef Vaněk, Václav Maděra, František 
Volák, za náhradníky: K.C. Menzel, Josef Holas. Zápis z 25. února 
1901: Za příčinou přebytku v obecní pokladně usneseno vybírat 
pouze přirážku školní. Zápis z 6. června 1901: Žádost o zaplacení 
bubnu pro obecního strážníka.

Stavební úřad dále upozorňuje, že dle ustanovení    
§ 119 stavebního zákona lze dokončenou stavbu, po-
případě část stavby schopnou samostatného užívání, 
pokud vyžadovala ohlášení stavebnímu úřadu podle 
§ 104 odst. 2 písm. a) až e) a n) stavebního zákona 
a byla provedena v souladu s ním, užívat na základě 
oznámení stavebnímu úřadu, přičemž dle ustanovení 
§ 120 odst. 1 stavebního zákona je stavebník povinen 
oznámit stavebnímu úřadu záměr započít s užíváním 
stavby nejméně 30 dnů předem. Oznámení o záměru 
započít s užíváním stavby stavebník dle ustanovení 
§11 vyhlášky č. 526/ 2006 Sb. Podává na formuláři, 
jehož obsahové náležitosti jsou stanoveny v příloze 
č. 4 k této vyhlášce. Spolu s oznámením o užívání 
stavby stavebník dle § 121 stavebního zákona předloží 
stavebnímu úřadu dokumentaci skutečného provedení 
stavby, pokud při jejím provádění došlo k nepodstat-
ným odchylkám oproti vydanému stavebnímu povolení, 
ohlášení stavebnímu úřadu nebo ověřené projektové 
dokumentaci a pokud je stavba předmětem evidence 
v katastru nemovitostí, doloží stavebník též vyhotove-
ním geometrického plánu na tuto stavbu. Stavebník 
dle ustanovení § 119 stavebního zákona také zajistí, 
aby byly před započetím užívání stavby provedeny 
a vyhodnoceny zkoušky předepsané zvláštními práv-
ními předpisy. S užíváním stavby pro účel, k němuž 
byla stavba povolena, může být dle ustanovení § 120 
odst. 1 stavebního zákona započato, pokud do 30 dnů 
od oznámení stavební úřad rozhodnutím, které je prv-
ním úkonem v řízení, užívání stavby nezakáže.

Toto sdělení nenahrazuje rozhodnutí, stanovisko, 
vyjádření, souhlas, posouzení, případně jiné opatření 
dotčeného orgánu vyžadované zvláštním předpisem.



4

Pro vnitřní potřebu Obecního úřadu Čistá zpracoval Josef Műller a Jiří Čermák.
Vytiskla Tiskárna Čistá

Kulturní komise
Letošní Dětský den byl pro nepřízeň počasí přesunut 

na konec školního roku. Děti si přišly zasoutěžit a po-
bavit se. Došlo také na tradiční opékání buřtů. Na závěr 
se představila děvčata z Hasičského sboru Krásná Ves 
s ukázkou požárního útoku na terče. Bylo vidět, že ten-
to zvládají naprosto precizně. Patří jim náš obdiv a dík.                                                                                       
Poděkování  patří všem, kdo se podíleli na přípravě 
a také sponzorům: OÚ Čistá, Mysliveckému sdružení 
Čistá a Jarmile Dubayové.

Zahájení školního roku připadlo na 2. září. V naší ško-
le jsme přivítali dva prvňáčky. Jsou to: Matyáš Douša 
a Natálie Sarköziová. Celkem místní školu navštěvuje 
29 dětí. Mateřskou školu navštěvuje 28 dětí.

Druhé letošní vítání občanků se konalo 14. září 
v salonku kulturního domu. Zahájení provedla pí. 
Eva Fridrichová. Rodičům a dětem se představili žáci 
základní a mateřské školy se svou recitační vložkou. 
Úvodní básničku přednesla Natálka Vránová. Sta-
rostka Obce, paní Marta Dubayová přivítala nové 
občánky slavnostním projevem. Děti byly zapsány 
do Pamětní knihy. Poté byly předány drobné dárky, 
peněžní poukázky a maminkám květiny. Novými 
občany naší obce jsou: Lukáš Puskajler, Adéla 
Puskajlerová, Michaela Rylichová, Eva Holečková, 
Kateřina Loudová a Adéla Šídová.

Roku 1888 byla dokončena nová školní 
budova a zahájena v ní výuka.
U příležitosti tohoto 125. výročí 

si můžete 
v pátek 4. října od 12 do 15 hodin 

školu prohlédnout.
V tento den se od 16 hodin koná 

v sále KD setkání seniorů a jejich přátel.

Za kulturní komisi: Ivana Gregorová


