
AKTUALITY v obci čistá - LEDEN 2O2O

lnformace starostv a místostarostv o dění v obci v měsíci 01 ' 2020

Níže podáváme občanům obce Čistá informace o událostech v obci v uplynulém
měsíci LEDEN 2O2O.

VODOVOD V OBC! ČtSTÁ- jak jsme vás již informovali v prosincovém
Zpravodaji, v současné době společnost Vak Mladá Boleslav nepovoluje v obci
Čistá realizaci nových vodovodních přípojek z důvodu, že se musínejdříve
vyřešit nové propojení hlavního vodovodního řadu v lokalitě naproti
zemědělského d ružstva.

Dne 03.0L.2O2O se uskutečnilo dalšíjednánív Mladé Boleslavi mezi zástupci
vedeníobce, vedením společnosti VaK Mladá Boleslav a zástupcem společnosti
Reality Čistá, kde byl dohodnut další postup v této záležitosti.

Dalšíjednání se uskuteční dne L2.02.2O2O na KSÚS v Mnichově Hradišti, kde
by měly být dohodnuty podmínky samotné realizace propojenívodovodního
řadu v souvislosti s krajskou komunikacíS lll/23234.

cHoDNÍK poDÉL HLAVNÍ KOMUNtKACE - jak jsme vás také již
informovali, stavba byla dokončena dne22.LL.2OL9 a byla předána
k prozatímnímu užívání.

Dne 08.0L.2O2O se uskutečnila závěrečná kontrolní prohlídka stavby za
přítomnosti zástupců Odboru dopravy a silničního hospodářství(Magistrát MB)
a zástupců obce Čistá. Z kontrolní prohlídky byl pořízen protokol.

Dne 16.01 .2O2O byl zaslán KOLAUDAČNÍ soUHLAs. který je dokladem o
povoleném účeIu - provozu na pozemníkomunikaci a užívání stavby. Stavba
byla řádně provedena d!e Projektové dokumentace a bvla provedena bez
závad.

Poděkování patří realizačnístavebnífirmě lNGSTAV Doksy s.r.o., a také
všem, kteříse na výstavbě podíleli. Samozřejmě opětovně děkujeme také všem
občanům obce za trpěIivost z důvodu omezení v průběhu výstavby a z důvodu
různých uzavírek.

stavba a nástavba Mš
- jenom pro připomenutí, dne 04.09.

2Ot9 podepsala obec Čistá Příkazní smlouvu o zadávání veřejných zakázek na

realizaci zadávacíh o Yízení formou zjednodušeného podlimitního řízeníjedné
podlimitní Veřejné zakázky na stavební práce. Předmětem zadávacího řízeníje
výběr dodavatele, který by měl provádět stavební práce na výše uvedený



projekt. V průběhu podzimu 2019 se připravovala kompletn í zadávací
dokumentace (např. musel být aktualizován celý položkový rozpočet stavby).

Dne 13.12.2Ot9 byla zveřejněna Výzva k podání nabídky na realizaci
stavebních pracívedená pod názvem Stavební úpraw, přístavba a nástavba
rVlŠ v Čisté s tím, že informace potřebné k podání nabídky a Projektová
dokumentace k zakázcejsou dostupné na adrese profilu zadavatele. Termín
přijetí nabídek je stanoven na 07.02.2O2O. Následně bude jmenována komise,
která bude nabídky hodnotlt.

Další informace o výběru dodavatele stavebních úprav vč. časového
harmonogramu samotné realizace vám podáme v únorových nebo březnových

,,Aktualitách", případně v březnovém obecním Zpravodaji.

REVITALIZACE NÁVSI VELKÁ STRANA - Místní úprava provozu v
Části obce Čistá - v průběhu měsíce teden 2O2O se uskutečnilo několik
schůzek s občany z Velké Strany na místě plánované revitalizace. Byly
diskutovány návrhy rozpracované studie a tato byla ze stran zástupců obce a

také občanů připomínkována.

Dne 27.01 .2O2O se uskutečnila na Velké Straně další schůzka se zástupci
projekčního ateliéru AN|TAS Mnichovo Hradiště, kde bylo projednáno
připom ín ková n í rozpracova né stud ie proved itel nosti. Po schvá len í tohoto
konceptu bude vypracová na finá l n í STU Dl E PROVEDlTE LNOSTI. Před poklad

odevzdáníje do konce měsíce února 2020.

KoNKURZ NA PRACoVNí MísTo ŘEDITELE -trDlTELKY základní a
Mateřské Školv Čistá - dne 27.L2.zo1rg byl řádně vyhlášen KoNKURZ s tím,

že přihlášky s uvedenými doklady uchazeči doručí do 22.0t.2O2O do 15hodin
na oú čistá.

Dne 28.0 L. 2O2O jed na la kon ku rzn í kom ise pro kon ku rzní řízení (v kom isi

zasedali zástupci obce Čistá; člen určený ředitelem Krajského úřadu; zástupce
ČŠl - školní inspektor; dva odborníci v oblasti státnísprávy; zástupce zřad
pedagogických pracovníků školy a člen školské rady). Komise hodnotila pouze
jednoho přihlášeného uchazeče a konstatovala,že požadavkům uvedeným v

§ 3 písm. b) a d) vyhlášky č.5412005 Sb., o náležitostech konkurzního řízenía
konkurzních komisích, uchazeč vyhovuje.

Komise dále stanovila termín konáníkonkurzního pohovoru s uchazečem na

středu L2. února ve 13 hodin na OÚ v čisté.



moorRrulzACe SgĚRruÉHo DVonn - rvovostavba přístřešku pro

skladování odpadů. Technologické wbavení - jak jsme vás již

informovali v předešlém období, jedná se o plánovanou stavebníakci z důvodu
stále se zvyšujících požadavků na způsob skIadovánía tříděníodpadů.
Je plánována ,,Novostavba velkokapacitního přístřešku o rozměrech 5,2 x25,3
m" na krátkodobé skladováníodpadů do stávajícího sběrného dvora podél

místní komunikace k poště. V přístřešku je navrženo umístěnívelkoobjemových
kontejnerů na smíšený velkoobjemový odpad, dále maIoobjemové nádoby na

nebezpečné odpady s mobilnízáchytnou vanou, na oleje a tuky, na zářivky a na

baterie. Dá!e zde bude vymezen prostor pro skladování vyřazených
elektrospotřebičů a opotřebovaných pneumatik. Počítá se také s pořízením

,,štěpkovače", který by byl v tomto přístřešku umístěn. Alternativně je možné
přístřešek využít i pro parkování komunálnítechniky.

Dne 07.0t.2O2O nabylo právní rozhodnutíSPOLEČNÉ POVOLENÍ na výše
uvedenou stavební akci.

Dne 20.01.2O2O byla podepsána Smlouva o dílo na zpracovánípředložení
podkladů do ,,Operačního programu Životního prostředí 2074 - 2020; Prioritní
osa 3: Odpady d materiólové toky, ekologické zátěže a rizika; Specifický cíl
3.2o.

Rozpočtová částka na stavebníčást je 1,520.884,-Kč, na vybavení a
technologickou část je rozpočtová částka 427.9t6,-Kč, ostatnínáklady jsou

rozpočtovány na částku 145.200,-Kč.

Dne 30.01.2O2O bylo na OÚ Čistá zasláno oznámení, že ke zmíněnému
projektu dorazilo kladné stanovisko Krajského úřadu, takže se dokončují
posledníúkony před podáním samotné žádosti.

KOSTEL sv. Vavřince v Čisté - také pro zopakování, dne 27.09. 2019 byla

podána na Ministerstvo kultury,,Žádost o zařazení akce obnovy nemovité
(národní) kulturní památky do Programu záchrany architektonického dědictví
na rok 2O2O'. Výsledky bývají zveřejněny na Ministerstvu kultury ČR zpravidla
během března následujícího roku, tzn. v březnu tohoto kalendářního roku.

Dne 20.0L.2O2O byl podán ,,NÁVRH na zařazení akce obnovy nemovité
kulturní památky do Havariiního prodramu Ministerstvd kultury v roce 2020'.

Jedná se o dva různé programy Ministerstva kultury ČR, tzn.,že se společně
s Biskupstvím také pokoušíme získat dotaci z Havariiního programu. Tyto
dotace ovšem nelze vzájemně kombinovat.



splnŠrovÁ rnNnllzncr v ogcl ČlsrÁ-v průběhu měsíců prosinec
2Ot9 a leden 2O2O se uskutečni!y schůzky se zástupci projekčníkanceláře
(Vodohospodářské inženýrské služby, a.s. Praha 5) a se zástupciVaK MB ve věci
zpracová n í Projektové doku mentace.

Byly řešeny problematické úseky navržených kanalizačních stok. Na základě
průzku mu jed notlivých nemovitostí v obci byly projekta ntem vytipová ny
problematické oblasti, které nyníspolečně (Obec Čistá - Projektanti- Vak MB)
diskutujeme a řešíme.

V některých lokalitách musí být navržené zcela nové stoky, které jsou navíc
oproti původnímu projektu z roku 2OO7, kde byla zpracována pouze neúplná
dokumentace pro Územnírozhodnutí. Je také diskutováno, zda stoky
zahlubovat pod únosnou hloubku nebo osadit podružné menšíčerpacístanlce.

zrulšrĚruí srnlruíno svnnu. Řršrruí oororovÝcn ponnĚnů

V LOKALFĚ STRÁNKA - jak jsme vás již informovali v předešlém období
jedná se o nutnou ,,Stabilizaci skalního svahu nad RD č.p.97 a 92 v lokalitě
údolí pod Stránkou".

K doposud zpracovaným potřebným doku mentům (zpracování geodetických
prací- výškopisný a polohopisný plán 2D a 3D na pozemky v dané lokalitě;
Technická zpráva FOTOGRAMMETRIE; Studie odtokových poměrů skalního
svahu a vodoteče) se v současné době zpracovává kompletní lednostupňovó
Proiektová dokumentace vč. veškerÝch průzku mných prací ( l n že nýrsko-
geologický průzku m, Stavebně-statický průzku m, Dend rologický průzku m
včetně Výkazu výměr a projektového rozpočtu).

V průběhu měsíce leden 2O2O pokračovaly v souběhu také práce na daIším
důležitém a potřebném projektu Zpracování Proiektové dokumentace
DEšŤOVÉ kanalizace v části obce Stránka.
Všechny tyto Projekty jsou nezbytné pro podáníŽádosti o dotaci.

OSTATNÍ INFORMACE / RŮZNÉ

Údržba místních komunikací v zimním období: chtěli bychom požádat všechny
občany, abyste v zimním období (i když se o lednovém počasí nedá říci, že se
jednalo o zimníobdobí) parkovali svá vozidla mimo prostor místních
komunikací, protože při zimní údržbě komunikací (v průběhu měsíce ledna se
jednalo pouze o posypy komunikací)je velice složité pro řidiče ,,kličkovat" mezi
automobily, které parkujíz většíčásti v komunikacích. Je teprve únor a zima
ještě zdaleka nekončí! Děkujeme.

Zdeněk Tyšer a Leoš Mi|er



DEHTOCHEMA - HAVÁR|E ZÁSOBNÍKU S ASFALTEM
V sobotních ranních hodinách dne 01.02. z0z0jsem byl starostou města

Bělá pod Bezdězem informován o požáru v areálu Dehtochema v Bělé pod
Bezdězem. Byljsem informován,že v areálu závodu vzplál zásobník s asfaltem.
Vydaljsem se tedy na místo, abych se přesvědči! o rozsahu požáru. V době, kdy
jsem dorazil na místo (v7,I5 hodin) by!již požár pod kontrolou hasičů. Na

místě bylo větší množství požárních jednotek a přítomni bylitaké chemici.
Poté mi starostou města Bělá p. B. byly v průběhu celého dne podávány další

informace s tím, že prozatím nebyla hlášena žádná zraněnía že je vše
monitorováno (probíha!o měření koncentrace škodlivých !átek v ovzduší). Požár
se cca v 8 hodin podařilo lokalizovat. V odpoledních hodinách jsem byl
informován,že vznik požáru byl ve skladových prostorách. Byljsem ubezpečen,
že žádné škodlivé látky v ovzduší NEBYLY naměřeny.

U příležitosti této nepříjemné událostijsem požádal starostu města Bělá pod

Bezdězem, abychom znovu obnovili spolupráci ve věci řešenízáležitosti
Dehtochema, kterou obec Čistá ve spolupráci s okolními obcemi, zejm. obcí
Plužná, Katusice a městem Bělá pod Bezdězem započali řešit již v předminulém
a minulém roce.

Starostou obce Bělá p. B. mi bylo přis!íbeno, že se v průběhu měsíce února
uskuteční na výše uvedené téma schůzka.

Jenom podotýkám, že všechny výše uvedené informace mi byly poskytnuty

od starostY města Bělá' P' B' 
Zdeněk Tyšer



Fotografie pořízené v sobotu Ot.Oz.2020 v ranních hodinách

V neděli 02.02.2O2O v odpoledních hodinách se situace ze sobotního rána

bohužel zřejmě opakovala (viz foto níže).
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