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VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ, MILÍ ČISŤÁCI,
V prosincovém zpravodaji jsem v úvodu zmínil, že je 
velice obtížné se neustále vyjadřovat k aktuálnímu 
stavu vývoje koronavirové krize nejenom v naší obci.
Nebudu tedy znovu již dlouze opakovat to, co si 
zcela jistě každý z nás uvědomuje, ale přesto je třeba 
mít na paměti, že situace není bohužel stále ideální. 
Proto bych vás chtěl všechny jménem Obecního 
úřadu požádat, abyste i nadále byli obezřetní a byli 
na sebe opatrní.
Přesto lze konstatovat, že se nám podařilo s covidem 
tak nějak vyrovnat a naučili jsme se s ním žít.
Vážení spoluobčané, ujišťuji vás, že je tato doba 
velice složitá pro všechny, tedy také pro představitele 
obce Čistá. Dva roky v „covidové“ době jsme 
museli být každodenně tzv. „ve střehu“, aby nám 
neutekla nějaká důležitá informace. Bylo to někdy 
až vysilující, protože těch informací a požadavků na 
obce a města bylo doopravdy stovky. Přesto si myslím, 
že jsme to nějakým způsobem zvládli, ale já osobně 

Vážení spoluobčané,
čas se nám opět posunul o několik měsíců, začíná nám již krásné období jara. Při této příležitosti bych 
Vám chtěl všem popřát příjemné prožití nadcházejících Velikonočních svátků. Přejme si, aby to nyní 
již byly doopravdy ty tradiční Velikonoce.
 Společně nám všem také přeji, abychom i nadále zvládali současnou situaci. Chtěl bych opětovně 
poděkovat všem těm, kteří jste v předešlých těžkých dnech odváděli nejenom pro občany naší obce 
obětavou práci.
Pevně věřím, že díky vzájemné podpoře a spolupráci opět vše zvládneme! Držme pospolu, pomáhejme 
si, pomáhejme i těm, kteří to v současné době potřebují nejvíce, podpořme se!

Zdeněk Tyšer, starosta obce
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přiznávám, že to někdy bylo fakt „na hraně“. V této 
době bylo velice složité se soustředit na tzv. běžnou 
práci, bylo velice složité připravovat nové projekty, 
protože prakticky všechny úřady a dotčené orgány 
také nefungovaly tak, jak za normálních okolností. 
Jakékoli vyjádření nebo stanovisko ke stávajícím 
nebo plánovaným projektům bylo vždy velice složité 
získat. Ano, tato doba nebyla pro běžnou práci na 
obecním úřadě nakloněna. Bohužel.
Nyní jsme se všichni těšili na jaro a je tady bohužel 
další rána na naši psychiku, a to válečný konflikt na 
Ukrajině. Přejme si společně, ať tento konflikt co 
nejdříve skončí, abychom se všichni již mohli pouze 
těšit na ty příjemnější chvíle.
Tak, jak jsem také již zmínil v prosincovém 
zpravodaji, i v této pro nás všechny složité době 
ovšem musí jít život v naší obci dál. Nadále tedy 
pokračujeme s přípravou projektů, o kterých se 
zmíním na jiném místě zpravodaje.

Zdeněk Tyšer, starosta obce

V letošním roce si představíme beatnickou poezii 50. - 60. let 20. století 
v Československu od básníka Václava Hraběte (13. 6. 1940 - 5. 3. 1965).

...
Noc šedý mořský pták
svůj aperitiv pije
u kostela kde prosí
o vláhu pro lilie
jeptiška ve svetru
Má láska - sněhulák
slunce do něj bije
vším co se právě nosí
Taje  Rudý nos z mrkve
se koulí ve větru

Václav Hrabě: Blues pro bláznivou holku a jiné básně, Labyrint, Praha 1999, str. 107
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AKTUÁLNÍ INFORMACE PRO OBČANY  
OBCE ČISTÁ
Na den 2. 3. 2022 bylo Svoláno mimořádní zasedání 
zastupitelstva obce Čistá. Bodem programu 
mimořádného svolání ZO bylo projednání a návrh na 
schválení finančního daru na pomoc Ukrajině postižené 
válečnou krizí. Starosta obce navrhl poskytnutí 
finančního daru ve výši 200.000,– Kč. Zastupitelé obce 
s tímto návrhem souhlasili.
Finanční dar ve výši 200.000,– Kč byl následně zaslán 
na účet „Veřejná sbírka na pomoc Červeného kříže 
Ukrajině“, č. účtu: 333 999 / 2700, v.s. 1502.

za vedení obce Zdeněk Tyšer a Leoš Miler

OHLÉDNUTÍ ZA NAŠÍ POMOCÍ NA MORAVĚ
Jak jsme vás informovali v loňském červnovém 
zpravodaji, Obec Čistá dne 25. 6. 2021 odeslala na 
konto „člověk v tísni“ (sbírka SOS Morava, č. konta 
713271329/0300) pro postižené oblasti zasažené 
tornádem na jižní Moravě z obecního účtu příspěvek 
100.000,– Kč.
Dne 20. 1. 2022 jsme na obecní e-mail obdrželi 
následují poděkování od paní Kristíny Česálková, Péče 
o významné dárce, Člověk v tísni, o.p.s.:

Krásný den,
doufám, že Vás leden zastihl v plném zdraví a daří 
se Vám dobře. V rámci lednového bilancování Vám 
posílám ohlédnutí za půl rokem naší pomoci na 
Moravě.
Mám velkou radost z toho, že díky dárcům, jako 
je Obec Čistá, jsme dokázali v postižených obcích 
opravit většinu domovů a pomohli jsme zasaženým 
lidem strávit Vánoce v teple, s jejich blízkými.
Do konce roku 2021 jsme i díky daru Obce Čistá 
mohli poskytnout přímou finanční podporu 
vybraným 560 domácnostem. Darované peníze 
jim umožnili zrekonstruovat jejich domy a znovu 
je vybavit, nebo v případě demolic začít budovat 
domy nové. Vedle přímé pomoci konkrétním 
rodinám jsme pomohli i pěti nejpostiženějším 
obcím přímým darem (5 milionů Kč každé) 
a nakoupili chybějící stavební materiál.
Na pomoc a obnovu zasažených obcí jsme 
prozatím využili tři čtvrtiny částky, která se sešla 
na sbírkovém kontě SOS Morava. Zbývající peníze 
využijeme během následujících tří měsíců na pomoc 
rodinám, které stále nedokončili rekonstrukci 
nebo stavbu nových domovů. Často se jedná 
o nejvíce postižené rodiny, nebo lidi, kteří kromě 
finanční pomoci potřebují další asistenci (tíživá 
socioekonomická situace, osaměle žijící důchodci 
a podobně). S menší částí financí také počítáme 
na pomoc s obnovou zahrad, zeleně a krajiny, 
a rovněž na podporu živností.

Ještě jednou Vám ze srdce děkuji za dar Obce 
Čistá do sbírky SOS Morava!
Krásný den a pozdravy od nás z Tísně.

Tak tento dopis doopravdy potěší.
Zdeněk Tyšer

PODĚKOVÁNÍ
Poděkování patří všem občanům a těm zaměstnancům 
a zastupitelům obce, kteří se podíleli na zimním 
úklidu a údržbě chodníků a komunikací. Poděkování 
patří také zaměstnancům ZD Čistá, pro které nebyl 
problém již za časných ranních hodin usednout do 
svých strojů. Všichni dobře víme, že začátek letošní 
zimy byl po několika letech tak trochu opravdový a já 
jsem přesvědčen o tom, že jsme údržbu komunikací 
a chodníků společně zvládli. Doufám, že jsou stejného 
názoru snad i naši občané.
Další poděkování patří také všem místním občanům, 
kteří mají s obcí podepsanou Dohodu o provedení práce. 
Jedná se o občany, kteří pomáhají udržovat pořádek na 
Sběrném místě na hřišti, ve Sběrném dvoře, spravují 
a udržují prostory u rybníka, pomáhají dozorovat některé 
stavební činnosti v obci, pomáhají nám při různých 
opravách a poskytují např. zámečnické, truhlářské, 
instalační, topenářské, elektroinstalační a stavební 
práce, vedou kroniku v obci, pomáhají vydávat obecní 
Zpravodaj a v neposlední řadě pomáhají při údržbě 
zeleně v obci. Všem ještě jednou děkujeme a vážíme si 
toho, že jste se opět rozhodli pomoci obci také v roce 
2022.

za vedení obce Zdeněk Tyšer a Leoš Miler

PODĚKOVÁNÍ
Chtěli bychom touto cestou vyjádřit velké poděkování 
zastupitelům obce Čistá za Vaší vzpomínku na našeho 
tatínka a dědečka p. Miloslava Horáčka.
Děkujeme za květinové dary a všem přátelům a známým 
za kondolenční přání.

rodina Horáčková a Bártová

PODĚKOVÁNÍ
Vážení občané obce Čistá. Chtěli bychom vám touto 
cestou poděkovat za doprovod paní Marie Tůmové 
na její poslední cestě. Dále za projevenou soustrast a 
květinové dary.
Také děkujeme zástupcům obce Čistá za květinové dary.

Rodiny Tůmova, Tyšerova a Vernerova

NABÍDKA PRO OBČANY
Obec Čistá i nadále nabízí možnost využití obecního 
automobilu zejména pro starší občany. Seniorům 
a nemocným, kteří si nemají, jak obstarat potraviny, 
nabízíme zajištění nákupu základních potravin 
a případně vyzvednutí léků. Tato služba je bezplatná.
V případě vašeho zájmu volejte v pondělí a ve středu 
(v dopoledních hodinách) na telefon Obecního úřadu 
326 303 221 nebo 603 240 069.

za vedení obce Zdeněk Tyšer a Leoš Miler

Veřejné zasedání, které se konalo ve středu
dne 15. 12. 2021
V pořadí šesté a poslední Veřejné zasedání 
v tomtoloňském kalendářním roce se konalo ve středu 
dne 15. 12. 2021 od 17,00 hodin na velkém sále KD.
Tohoto Veřejného zasedání se dle listiny přítomných 
zúčastnilo 15 občanů.
Na Veřejném zasedání byli přítomni zastupitelé:
Zdeněk Tyšer, Leoš Miler, Ing. Zdeňka Doušová, 
Jaroslav Martinec, Marta Dubayová, Vladimír Hrubý 
a Ing. Karel Fikar.
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V úvodu zasedání starosta obce podal zastupitelům 
a veřejnosti informaci ke konání zastupitelstva obce.

Zastupitelstvo obce vyslechlo, projednalo a schválilo:
Zastupitelstvo obce (dále jen ZO) projednalo 
a SCHVÁLILO návrh na ověřovatele a zapisovatele 
zápisu a usnesení.
Výsledek hlasování: PRO 7 (ZO Z. Tyšer, L. Miler, 
Ing. Doušová, J. Martinec, M. Dubayová, V. Hrubý, 
Ing. Fikar)

ZO projednalo a SCHVÁLILO navržený program.
Výsledek hlasování: PRO 7
ZO vyslechlo, projednalo a SCHVÁLILO Návrh 
Rozpočtu obce na rok 2022 paragrafový a vyrovnaný.
Výsledek hlasování: PRO 7

ZO vyslechlo, projednalo a SCHVÁLILO Obecně 
závaznou vyhlášku č. 1/2021 o stanovení obecního 
systému Odpadového hospodářství s platností od 
1. 1. 2022.
Výsledek hlasování: PRO 6 (Z. Tyšer, L. Miler, Ing. 
Doušová, J. Martinec, M. Dubayová, Ing. Fikar)
PROTI 1 (V. Hrubý)

ZO vyslechlo, projednalo a SCHVÁLILO Obecně 
závaznou vyhlášku č. 2/2021 o místním poplatku za 
obecní systém Odpadového hospodářství s platností 
od 1. 1. 2022.
Výsledek hlasování: PRO 6 (Z. Tyšer, L. Miler, Ing. 
Doušová, J. Martinec, M. Dubayová, Ing. Fikar)
PROTI 1 (V. Hrubý)

ZO vyslechlo, projednalo a SCHVÁLILO podpis 
Smlouvy o zajišťování a financování dopravní 
obslužnosti – veřejná autobusová doprava.
Výsledek hlasování: PRO 7

ZO vyslechlo, projednalo a SCHVÁLILO Stanovení 
závazných ukazatelů pro ZŠ a MŠ Čistá pro rok 
2022 ve výši 700.000,– Kč.
Výsledek hlasování: PRO 7

ZO vyslechlo, projednalo a SCHVÁLILO poskytnutí 
Sponzorského daru pro ZŠ a MŠ Čistá na rok 2022 
od pana Leoše Milera ve výši 117.792,– Kč.
Výsledek hlasování: PRO 7

ZO vyslechlo, projednalo a SCHVÁLILO podpis 
Smlouvu o výpůjčce mezi obcí Čistá a ZŠ a MŠ 
Čistá o bezúplatném užívání obecního movitého 
a nemovitého majetku v MŠ, na dobu neurčitou.
Výsledek hlasování: PRO 7

ZO vyslechlo, projednalo a SCHVÁLILO podpis 
Smlouvy o výpůjčce nově odděleného pozemku 
p.č. 520/204 (výměra 366 m2) mezi obcí Čistá 
a Krajským PÚ Středočeského kraje, jedná se o část 
zahrady v areálu MŠ a ŠD Čistá.
Výsledek hlasování: PRO 7

ZO vyslechlo, projednalo a SCHVÁLILO Zahájení 
provedení fyzické a účetní inventury obce 
k 31. 12. 2021. Zahájení inventury bude od 
16. 12. 2021, provádí se každoročně k 31. 12.
Výsledek hlasování: PRO 7

ZO vyslechlo, projednalo a SCHVÁLILO poskytnutí 
dotací a finančních darů pro rok 2022 místním 
neziskovým organizacím a spolkům TJ Slavoj Čistá, 
oddíl stolního tenisu, FK Slavoj Čistá oddíl kopané, 
TJ Slavoj Čistá tenisový oddíl a Knihovně Ml. 
Boleslav.
Výsledek hlasování: PRO 7

Různé, starosta obce dále informoval
Dehtochema: společná schůzka zástupců obce Čistá, 
starosty Bělé pod Bezdězem a majitelem Dehtochemy 
by se měla uskutečnit až po 15. 12. 2021, majitel 
Dehtochemy je nyní mimo území ČR. Město Bělá p. B. 
nám termín schůzky sdělí, jakmile to bude možné.
Poplatky na svoz komunálního odpadu na rok 2022 
a jejich splatnost
(dle nových Obecně závazných vyhlášek): poplatky 
za odpady v roce 2022 budou ve výši 600,– Kč/ občana 
s TP v obci a 600,– Kč za nemovitost pro „chataře“. Pro 
občany s trvalým pobytem, kteří v roce 2022 dosáhnou 
věku 70 let nadále bez poplatku.
Splatnost poplatků za odpady je do 31. 1. 2022 s tím, že 
pro „chataře“ platí individuální dohoda.

Stavy na obecních účtech ke dni 30. 11. 2021
Běžný účet KB        544 tis. Kč
ČNB    10,767 tis. Kč
Spořící účty KB, ČMSS    1,218 tis. Kč

Celkem je na obecních účtech k 30. 11. 2021 
12,539 tis. Kč.

Diskuse
Bylo diskutováno zejména o Obecně závazných 
vyhláškách a o Rozpočtu obce na rok 2022. Zastupitel 
obce Hrubý ve svém příspěvku položil otázku, zda by 
se nemělo více šetřit a uvedl, že některé věci se v obci 
dělají dle jeho názoru zbytečně. Starosta obce se zeptal 
zastupitele, jaké jsou to ty zbytečné věci, co se dělají 
a zdali se mu zdá, že obec nešetří, tedy hospodaří 
špatně. Odpovědi se bohužel přítomní nedočkali.

Zdeněk Tyšer

Veřejné zasedání, které se konalo ve středu 
dne 9. 3. 2022
V pořadí první Veřejné zasedání v tomto kalendářním 
roce se konalo ve středu dne 9. 3. 2022 od 17,00 hodin 
na velkém sále KD. Tohoto Veřejného zasedání se dle 
listiny přítomných zúčastnilo 26 občanů.
Na Veřejném zasedání byli přítomni zastupitelé:
Zdeněk Tyšer, Leoš Miler, Ing. Zdeňka Doušová, 
Jaroslav Martinec, Marta Dubayová, Vladimír Hrubý 
a Ing. Karel Fikar.
V úvodu zasedání starosta obce podal ZO a veřejnosti 
informaci ke konání zasedání.

Zastupitelstvo obce vyslechlo, projednalo 
a schválilo:
Zastupitelstvo obce (dále jen ZO) projednalo 
a SCHVÁLILO návrh na ověřovatele a zapisovatele 
zápisu a usnesení.
Výsledek hlasování: PRO 7 (ZO Z. Tyšer, L. Miler, 
Ing. Doušová, J. Martinec, M. Dubayová, V. Hrubý, 
Ing. Fikar)
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ZO projednalo a SCHVÁLILO navržený program.
Výsledek hlasování: PRO 7

ZO vyslechlo, projednalo a SCHVÁLILO návrh počtu 
členů Zastupitelstva obce Čistá pro nové volební 
období, a to 7 členů zastupitelstva obce Čistá pro 
příští volební období
Výsledek hlasování: PRO 7

ZO vyslechlo, projednalo a SCHVÁLILO Obecně 
závaznou vyhlášku č. 1/2022 o komunitním 
kompostování a způsobu využití zeleného 
kompostu – úprava dle nové legislativy.
Výsledek hlasování: PRO 7

ZO vyslechlo, projednalo a SCHVÁLILO převedení 
přebytku ZŠ a MŠ za rok 2021 ve výši 71.162,83 Kč 
do rezervního fondu roku 2022.
Výsledek hlasování: PRO 7

ZO vyslechlo, projednalo a SCHVÁLILO podpis 
Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo na realizaci veřejné 
zakázky malého rozsahu s názvem „Výstavba 
chodníku a VO podél komunikace v Čisté – 1. etapa“. 
Jedná se o Změnu sjednaného rozsahu a ceny díla 
z důvodu provedených změn.
Výsledek hlasování: PRO 7

ZO vyslechlo, projednalo a SCHVÁLILO bezúplatné 
nabytí pozemku p.č. 520/158 (výměna 57 m2) 
z vlastnictví SPÚ Praha do vlastnictví obce Čistá – 
jedná se o další pozemek, kde je místní obecní 
komunikace u MŠ Čistá.
Výsledek hlasování: PRO 7

ZO vyslechlo, projednalo a SCHVÁLILO podpis 
Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti se 
společností METRONET s.r.o. Jedná se o další etapu 
plánované stavby vedení veřejné komunikační sítě 
„optická datová síť RD Čistá.
Výsledek hlasování: PRO 7

ZO vyslechlo, projednalo a SCHVÁLILO poskytnutí 
dotací a finančních darů pro rok 2022 místním 
neziskovým organizacím a spolkům a ostatním 
organizacím: Myslivecký spolek Čistá, ČSCH 
chovatelé Čistá, Včelařský spolek pro Ml. Boleslav 
a Svaz postižených Bělá pod Bezdězem.
Výsledek hlasování: PRO 7

ZO vyslechlo, projednalo a SCHVÁLILO příspěvek 
pro Vlaďku Paulusovou, organizátorku letních 
dětských táborů pro 9 dětí z obce Čistá.
Výsledek hlasování: PRO 7

ZO vyslechlo, projednalo a SCHVÁLILO pokračování 
podpory Linky bezpečí, z.s. a schválilo poskytnutí 
finančního příspěvku.
Výsledek hlasování: PRO 7

ZO vyslechlo, projednalo a SCHVÁLILO umístění 
Z-BOXU a spolupráci při jeho provozování se 
Zásilkovnou s.r.o. Praha 9.
Jedná o umístění Z-BOXu, tedy automatu sloužícího 
k vydávání zásilek a poskytování dalších služeb, které 

Provozovatel Zásilkovna s.r.o. jako podnikatel v oblasti 
přepravních služeb nabízí. Z-BOX by měl být umístěn 
u Domu služeb v blízkosti Sběrného dvora.
Výsledek hlasování: PRO 7

ZO vyslechlo a projednalo Záměr obce č. 1/2022 
o pronájmu části pozemku p.č. 732/5 ve vlastnictví 
obce.
Zde nebylo přijato Usnesení a bude zveřejněn nový 
Záměr obce.

ZO vyslechlo, projednalo a SCHVÁLILO Záměr obce 
č. 2/2022 o pronájmu částí pozemků p.č. 206/192, 
206/130, 206/109, 206/110, 769/1 ve vlastnictví obce.
Výsledek hlasování: PRO 7

ZO vyslechlo, projednalo a NESCHVÁLILO návrh na 
pořízení Změny č. 3 ÚP obce Čistá.
Usnesení obce NEBYLO přijato
Výsledek hlasování: PROTI všech 7 zastupitelů

K tomuto projednanému bodu programu se ještě 
svým doplněním vrátím v samostatném článku na 
jiném místě tohoto zpravodaje.

Různé, starosta obce dále informoval
Starosta obce podal zastupitelstvu a přítomným 
občanům dále informace o Projektové dokumentaci 
Splaškové kanalizace v obci Čistá, o průběhu 
výstavby Chodníku podél místní komunikace – 
I. ETAPA, Veřejného osvětlení nového chodníku – 
1. a 2. část (od Pomníku u křižovatky k místní 
Poště) a o připravovaném projektu „Autobusový záliv 
Stránka“.
Dále byly podány informace o Otevírací doba 
Sběrných míst a Sběrného dvora a o plánovaném 
Čištění místních komunikací.
Stavy na obecních účtech ke dni 28. 2. 2022
Běžný účet KB   6,106 tis. Kč
ČNB    5,999 tis. Kč
Spořící účty KB, ČMSS  1,223 tis. Kč

Celkem bylo na obecních účtech 
k 28. 2. 2022 13,328 tis. Kč.

Diskuse
Bylo diskutováno o závodě Dehtochema v Bělé p. B., 
o přípravě projektové dokumentace Splaškové kanalizace 
v obci a o probíhající výstavbě chodníků.

Zdeněk Tyšer

SPLAŠKOVÁ KANALIZACE V OBCI 
ČISTÁ – Zpracování Projektové dokumentace
V této záležitosti vám nejdříve poskytuji vyjádření 
Projekční kanceláře k aktuálnímu vývoji zhotovení 
Projektové dokumentace (dále jen PD) odkanalizování 
obce Čistá. Tato informace je ze dne 6. ledna 2022 
a je o průběhu předání díla, tedy zpracování PD – 
odkanalizování obce.
K tomuto lednovému datu jsou uzavřeny části díla 
kapitoly dle harmonogramu Smlouvy o dílo v bodech 
5.2 (Předání kontrolního výtisku DÚR) – 5.6 (Předání 
kontrolního výtisku DSP/DPS). Konečnou verzi PD 
ve stupni DSP/DPS vč. výkazu výměr a položkového 
rozpočtu (5.7 – Předání čistopisu DSP/DPS), na 
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základě odsouhlasení ze strany objednatele, které 
proběhlo ke konci listopadu 2021, jsme schopni předat 
do konce ledna 2022.
V této souvislosti je třeba zmínit, že i když smluvně 
část PD na gravitaci připadá výhradně na stranu 
Obce Čistá, tak je ze strany společnosti Vodovody 
a kanalizace Mladá Boleslav, a.s. (dále jen VaK 
MB) požadována kontrola celého projektu ve stupni 
DPS/DSP.
Tento časový faktor nejsme schopni nikterak ovlivnit vč. 
předpovězení časové náročnosti a zapracování případných 
připomínek. Takto zkompletovaná PD bude ke kontrole 
na VaK MB zaslána souběžně s vyhotovením DSP/DPS 
a výkazu výměru, tj. v období konce ledna 2022. Až 
po vyjádření ze strany VaKu MB lze považovat PD za 
definitivně uzavřenou a připravenou k podání.
Hlavním důvodem celkového prodlení odevzdání 
kompletního díla, v plnění dle bodu 5.9 Smlouvy o dílo 
ve znění Dodatku č. 2, jsou stále nevyjasněné záležitosti 
ohledně změny trasy navazujícího výtlačného potrubí 
a podmiňující PD. K dnešnímu dni není stále uzavřena 
otázka změny trasy výtlačného potrubí, jelikož se objevují 
dodatečné připomínky a nároky ze strany zainteresovaných 
orgánů státní správy. Nejsme tak schopni podat žádost 
o stavební povolení – vodoprávní rozhodnutí, jelikož je 
třeba podat najednou obě na sobě závisející PD.
Níže uvádíme orientační posloupnost vývoje PD 
a projednání – inženýrské činnosti:
nutnost nového zaměření trasy výtlaku, z nedostatku 
kapacit GIS a celkové přetíženosti projektového 
kolektivu bylo zaměřeno v průběhu 11/2021,
nutnost přeprojektování PD-DSP, nutnost přepočítání 
výtlaku od subdodavatele (EUROARMATURY, s.r.o),
v období 11/2021 byl proveden dendrologický průzkum 
a evidence stromů pracovníky VIS, a.s. na základě 
výzvy příslušného úřadu,
inženýrská činnost pro stavební povolení byla zahájena 
v září 2021, v té době již byl znám požadavek na změnu 
trasy výtlaku ze strany VaK MB, bylo možné rozeslat 
jen část žádostí, tj. na instituce, pro které tato změna 
není podstatná, v tomto ohledu není v rámci projednání 
problém, po provedení zaměření a přepracování PD 
(11/2021) byla změna rozeslána na VaK MB, Krajský 
úřad Středočeského kraje OŽP, Magistrát města Mladá 
Boleslav – OŽP (kvůli rozšíření pracovního pruhu, dojde 
k většímu rozsahu kácení stromů na lesních pozemcích) 
a na Obec Hrdlořezy (kvůli změně trasy dojde ke kácení 
stromů v rokli na pozemcích obce Hrdlořezy),
k dnešnímu dni došlo stanovisko ze strany VaKu MB 
a od Obce Hrdlořezy, obojí jsou souhlasná,
17. 12. 2021 jsme obdrželi stanovisko KUSK OŽP, kde 
se objevila podmínka nutnosti ověřit výskyt ZCHD 
(zvláště chráněných druhů) v území dotčeném realizací 
stavby, bude nutné zpracovat hodnocení dle § 67 
zákona 114/1992 Sb,
22. 12. 2021 jsme obdrželi e-mail od Magistrátu města 
Mladá Boleslav, pana Kašíka (odbor ŽP státní správa 
lesů), kde se vyhrazuje k rozšíření pracovního pruhu, pro 
realizaci stavby, odůvodnění mu přijde nedostatečné, 
tato situace bude řešena dále s panem Kašíkem, aby 
došlo ke shodě v provádění stavby,
zároveň současně s žádostí o stavební povolení bude 
žádáno o dočasné odnětí pracovního pruhu v lesních 
pozemcích pro realizaci stavby. Pro tuto žádost musí 
být zpracován posudek, který je v současnosti zadán 
a zpracováván odbornou osobou.

Z výše uvedených nepředvídatelných důvodů nebylo 
v silách dodavatele díla plnit stanovený harmonogram 
dle Dodatku č. 2 ke SoD.
Tímto se omlouváme za způsobené komplikace a pevně 
věříme v brzké vyřešení nastalé situaci a celkovému 
posunu vývoje PD ke zdárnému nabytí stavebního 
povolení – vodoprávního rozhodnutí.
Podání bezvadné žádosti o stavební povolení – 
vodoprávní rozhodnutí předpokládáme do konce 
února 2022, pokud nenastanou další požadavky 
dotčených orgánů, které nelze dopředu předvídat. Od 
tohoto data je třeba zvážit proces zahájení Stavebního 
povolení s následným vydáním stavebního rozhodnutí 
a nabytí právní moci tohoto rozhodnutí, kde se 
v souhrnu dá očekávat lhůta minimálně 3 měsíců od 
data podání bezvadné žádosti a opět za předpokladu, 
že se nevyskytnou dodatečné a neočekávané nároky ze 
strany stavebního úřadu.

Na základě výzvy Obce Čistá poskytl tuto informaci 
Ing. Lukáš Kužel, vedoucí střediska projekce a IIČ, 
Vodohospodářské inženýrské služby, a.s. Praha 5.
V současné době se stále připravují doplňující podklady 
pro získání Stavebního povolení. Kompletní jsou již 
dokumenty k získání Stavebního povolení na část 
„Odkanalizování obce Čistá“.
V přípravě jsou podklady pro trasu Výtlaku, tedy 
přivaděče na trase Čistá – Hrdlořezy.

Zde jsme dne 1. 2. 2022 od projektantů obdrželi další 
ne moc potěšující zprávu ohledně projednání projektu 
Výtlaku v Čisté u Mladé Boleslavi.
Projekční kanceláři bylo bohužel sděleno stanovisko od 
Krajského úřadu Středočeského kraje, odboru Životního 
prostředí o nutnosti provedení biologického průzkumu 
- hodnocení dle par. 67 zákona 114/1992 Sb. Pracovníci 
projekční kanceláře byli tuto záležitost konzultovat 
na patřičných úřadech. Přesto se bohužel bude muset 
před stavebním řízení provést tento průzkum. Bude to 
znamenat pozdržení celého procesu a v současné době 
nedokážeme odhadnout o jakou dobu.
 
Po další konzultaci na KUSK bylo zástupcům Projekční 
kanceláře sděleno, že je možné oslovit biologa, který má 
v dané oblasti již nějaké nasbíraná data a že to by mohlo 
celý proces urychlit. Dále bylo sděleno, že není nutné 
zpracovávat biologické hodnocení v rozsahu dle par 67 
zákona 114/1992 Sb, ale stačí jen biologický průzkum 
zpracovaný odborně způsobilou osobou s dokončeným 
vysokoškolským vzděláním biologického směru nebo 
podobného typu zaměření. Tato verze průzkumu je 
méně rozsáhlá, tudíž na zpracování bude rychlejší. 
A pro účel zjištění zvláště chráněných druhů postačuje.
Aktuálně máme od jedné bioložky cenovou nabídku 
s předpokládaným termínem dokončení tohoto 
zjednodušeného průzkumu do konce května 2022.
Výstupem tohoto biologického hodnocení bude 
informace, zda se v lokalitě vyskytují zvláště chráněné 
druhy a zda je za potřebí žádat o výjimku.
Toto je tedy aktuální dění ohledně přípravné fáze 
projektu Odkanalizování obce Čistá.

Zdeněk Tyšer
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CHODNÍK PODÉL MÍSTNÍ KOMUNIKACE – 
I.ETAPA, VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ NOVÉHO 
CHODNÍKU – 1. a 2. ČÁST (od Pomníku u křižovatky 
k místní Poště)
Jak jsem již uvedl v prosincovém zpravodaji, práce 
byly zahájeny v listopadu loňského roku 2021. Jelikož 
nám přálo počasí, stavební práce byly prováděny také 
v průběhu zimního období. Proto jsme nyní výrazně 
v předstihu oproti plánovanému harmonogramu.
V průběhu měsíců leden a únor 2022 se dokončovaly 
zemní práce na stavebním souboru dešťová kanalizace 
pod chodníky, dále se prováděly rozvody elektro pro 
veřejné osvětlení, osazování stožárů pro Veřejné 
osvětlení a Veřejného rozhlasu.
V současné době se již provádí pokládka silničních 
obrubníků a byly zahájeny práce na pokládce zámkové 
dlažby tělesa chodníku.
Termín finálního dokončení celé trasy chodníku 
a Veřejného osvětlení nelze nyní stále přesně určit.
Vážení spoluobčané, znovu vás chci jménem 
obecního úřadu požádat, abyste byli všichni 
trpěliví z důvodu uzavírek a objížděk na místních 
komunikacích. Také vás chci požádat, abyste 
respektovali různá omezení a řidiči, buďte prosím 
ohleduplní také k pracovníkům stavby. Děkuji.

Zdeněk Tyšer

AUTOBUSOVÝ ZÁLIV PODÉL SILNICE 
3.TŘÍDY - ČISTÁ STRÁNKA
U tohoto připravovaného projektu se nám podařilo 
v rekordním čase během měsíce ledna 2022 získat 
všechna potřebná vyjádření od dotčených orgánů.
Dne 9. 2. 2022 jsme získali Stavební povolení. Ihned 
následně jsme začali připravovat potřebné podklady 
pro vypracování Žádosti o dotaci na tento připravovaný 
projekt. Žádost jsme opět velice rychle zpracovali 
a osobně odevzdali v posledním možném termínu dne 
11. 02. 2022 na Státní fond dopravní infrastruktury.

Tuto stavební akci ovšem nadále plánujeme 
realizovat i bez případné dotace, a to z důvodu, že se 
jedná o bezpečnost našich občanů.

Zdeněk Tyšer
a za Stavební výbor Ing Zdeňka Doušová

DEŠŤOVÁ KANALIZACE 
V ČÁSTI OBCE STRÁNKA
Tak jak jsme vás informovali v předešlém zpravodaji, 
na Veřejném zasedání ZO, které se konalo dne 
10. 11. 2021 byla projednána, a nakonec schválena tato 
stavební akce.
Dne 28. 2. 2022 se uskutečnilo Předání a převzetí 
staveniště mezi obcí Čistá a zhotovitelem díla Stavební 
firmou Balcar s.r.o. z Chocně. Následně, dne 1. 3. 2022 
byly zahájeny přípravné práce a byly provedeny sondy 
na celé trase dešťové kanalizace.
Bylo zjištěno, že v plánované trase je skalnaté podloží 
a na trase výkopů jsou oproti Projektové dokumentaci 
zjištěny inženýrské sítě, které neodpovídají předanému 
zaměření inženýrských sítí – kabelů NN a plynovodu.
Na základě tohoto zjištění bylo svoláno jednání. 
Schůzka se uskutečnila dne 7. 3. 2022 na místě stavby 

Výstavba chodníku - Pokládka obrubníků

Výstavba chodníků - průběh prací dešťové kanalizace

Výstavba chodníků - průběh prací.

Výstavba chodníků - průběh prací, 
Zámková dlažba na tělese chodníku
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za účasti zástupců obce, zhotovitele díla a zástupců 
projektantů. Byly provedeny další sondy a také přesné 
vytyčením všech podzemních sítí. S ohledem na 
skutečnou hloubku skalního podloží, skutečný průběh 
podzemních inženýrských sítí a stavu opěrných zdí 
přilehlých nemovitostí (zejména u RD č.p. 6) bylo 
konstatováno, že je nutná úprava trasy. Projektant po 
seznámení navrhuje úpravu projektu s návrhem nového 
řešení v termínu do 31. 3. 2022.

Zdeněk Tyšer
a za Stavební výbor Ing Zdeňka Doušová

K tomuto stavebnímu projektu ještě jedna poznámka.
Na jiném místě tohoto Zpravodaje naleznete článek 
opoziční zastupitelky „OPAKOVANÉ ZNEUŽÍVÁNÍ 
OBECNÍHO ZPRAVODAJE“. Tento článek 
samozřejmě ponecháváme v původní verzi tak, jak ho 
předala pisatelka na OÚ Čistá, tedy kompletně celý 
a nedotčený.
Pozorným čtenářům jistě neunikne, že v prosincovém 
zpravodaji se pod článek „Dešťová kanalizace v části 
obce Stránka“ (tedy článek, který zejména zmiňuje ve 
svém příspěvku pisatelka) podepsali čtyři zastupitelé, 
a to Z. Tyšer, L. Miler, Ing. Z. Doušová a J. Martinec. 
Ne tedy pouze starosta Tyšer, kterého nyní paní 
zastupitelka ve zmíněném článku řeší.
I z tohoto důvodu na tento článek opoziční zastupitelky 
nebudu reagovat, protože je to zcela zbytečné. Můžu 
pouze konstatovat, že většina uvedeného v tomto 
článku se nezakládá na pravdě.

Vážení spoluobčané, jak jste již někteří z vás 
zaregistrovali, máme zde již rok voleb do zastupitelstev 
obcí. A máme tu tedy také již s dostatečným předstihem 
předvolební kampaň, kterou již někteří zastupitelé 
roztočili na plné obrátky.
Ti někteří opoziční zastupitelé nám sice píší na oficiální 
e-mailové adresy obce zprávy (které si ale nepřejí 
zveřejňovat), že pevně doufají, že jsme všichni rozumní 
lidé a chceme poklidný průběh voleb. Zmiňují, že se 
snad už nikdy nebudou opakovat nechutnosti z voleb 
minulých.
My si společně s panem místostarostou ovšem myslíme, 
že toto přání je těžko splnitelné. My na zázraky rozhodně 
nevěříme, protože jsme realisté (viz závěr zmíněného 
článku paní zastupitelky). Podobné články budou bohužel 
zřejmě naopak přibývat a atmosféra bude s blížícím se 
termínem voleb zřejmě houstnout. Ale to doopravdy 
nemůžeme a nejsme schopni ovlivnit. Bohužel.

Zdeněk Tyšer

PROJEDNÁNÍ NÁVRHŮ NA POŘÍZENÍ ZMĚNY 
ÚZEMNÍHO PLÁNU – „ZMĚNA č.3 ÚZEMNÍHO 
PLÁNU ČISTÁ“
Podnět a Žádosti na „Pořízení změny Územního plánu“ 
zaslal postupně na Obec Čistá pan Michal Bělohlav. 
Jednalo se celkem o jeden Podnět a dvě žádosti. Podnět 
č.1 a Opakovaná Žádost byly na požadovaný záměr 
„změna funkčního využití pozemků parc. č. 597/1 (Orná 
půda – 6.156 m2) a parc. č. 574 (Orná půda – 15.214 
m2)“ v k.ú. Čistá u MB z ploch „NZ – zemědělské 
plochy“ na plochy „B1 – bydlení v rodinných domech – 
městské a příměstské“ případně „BV – bydlení 

v rodinných domech venkovské“ za účelem výstavby 
rodinných domů.
Žádost č.2 (ze 17. 1. 2022) byla na Upřesnění záměru 
„změna funkčního využití pozemku parc. č. 597/1 
(Orná půda – 6.156 m2) v k.ú. Čistá u MB – tedy již 
bez původně požadovaného pozemku parc. č. 574 
(Orná půda – 15.214 m2) v k.ú. Čistá u MB z plochy 
„NZ – zemědělské plochy“ na plochy „B1 – bydlení 
v rodinných domech - městské a příměstské“ či „BV – 
bydlení v rodinných domech venkovské“ za účelem 
výstavby rodinných domů.
Obec Čistá postupně vše následně předala pořizovateli 
ÚP, tedy Magistrátu města Mladá Boleslav, odbor 
stavební a rozvoje města, oddělení ÚP, aby posoudil 
návrh na pořízení změny ÚP.
Na základě těchto předaných Podnětů a Žádostí zaslal 
pořizovatel postupně Obci Čistá dva zpracované 
dokumenty, a to „Předložení návrhu na pořízení 
změny ÚP zkráceným postupem zastupitelstvu“. První 
předložení s datumem 12. 1. 2022 (na Obec Čistá 
ovšem zasláno až dne 25. 1. 2022) a druhé předložení 
s datumem 21. 2. 2022 (na Obec Čistá zasláno dne 
23. 2. 2022).
Všechny podklady, tedy kompletní složku Podnětu, 
Žádostí, různé korespondence mezi Obcí a Magistrátem 
a obě Předložení návrhu na pořízení změny ÚP byly 
všem zastupitelům poskytnuty, a to vše s dostatečným 
předstihem před konáním tohoto VZ.
Žádný zastupitel si nevyžádal jakoukoli další informaci.
Na Veřejného zasedání zastupitelstva obce dne 
9. 3. 2022 poskytl starosta obce všem přítomným výše 
uvedené informace a vyzval zastupitele k případnému 
vyjádření.

ZO M. Dubayová – vyjádření Magistrátu je, že 
jednou z priorit je ochrana nezastavitelných ploch 
a ochrana zemědělské půdy, druhý menší pozemek je 
kulantně popsán, ale já nejsem pro změnu plochy na 
zastavitelnou. V jiných částech obce je dostatečné 
množství zastavitelných ploch a jsou maximálně 
dostačující.
Pan Michal Bělohlav – v minulosti jste byla pro změnu, 
nechápu, proč to Magistrát nedoporučuje a staví se 
i tam, kde by se nemělo, navíc volné zastavitelné plochy 
jsou soukromých vlastníků a ti tam stavbu nepovolí.
ZO Dubayová – před časem bylo řešeno vše dohromady, 
dnes se to řeší samostatně, ale přesto nesouhlasím 
s touto změnou, sice jde o výstavbu RD, ale v této 
lokalitě ne.

Tento návrh na pořízení změny územního plánu – 
Změna č.3 ÚP Čistá byl řádně projednán na výše 
uvedeném Veřejném zasedání ZO. Proti pořízení změny 
ÚP hlasovalo tentokrát všech 7 zastupitelů.
za vedení obce Zdeněk Tyšer a Leoš Miler

ZMĚNA č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU ČISTÁ
Mimo neschváleného návrhu na pořízení změny 
územního plánu – Změna č.3 ÚP Čistá (viz předešlý 
článek) je také již delší dobu projednávána Změna 
č. 2 ÚP Čistá.
V předešlém, pro tato jednání velice složitém 
„covidovém“ období byl připravován s určeným 
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pracovníkem Magistrátu města MB, odbor stavební 
a rozvoje města, Oddělení územního plánování 
koncept pro případnou Změnu ÚP Čistá (o zahájení 
těchto jednáních a schůzek bylo zastupitelstvo prvotně 
informováno v červenci 2020).
První koncept záznamu z jednání byl na Obec Čistá 
zaslán dne 28. 7. 2020. Poté následovalo několik 
společných jednání. Další Záznam o předběžném 
projednání obsahu Změny č. 2 ÚP Čistá byl na obec 
zaslán dne 4. 3. 2021. Tento záznam byl následně 
předán všem zastupitelům obce s tím, že jsem 
všechny zastupitele jako starosta obce požádal o jejich 
připomínky a podněty na doplnění nebo úpravy 
tohoto konceptu. Někteří zastupitelé své připomínky 
zpracovaly a tyto připomínky byly zaslány na Magistrát 
města MB.
V pořadí třetí, již konkrétní Záznam o průběhu 
společných jednáních o návrhu změny č. 2 ÚP byl 
zpracován a na obec zaslán dne 15. 10. 2021. Měly 
následovat další společná jednání, ale ta zhatila další 
koronavirová vlna.
Poslední, již závěrečný Záznam o průběhu společných 
jednáních o návrhu změny č. 2 ÚP byl zpracován a na 
obec zaslán dne 25. 1. 2022.
Tento obsah Záznamu o průběhu společných 
jednání o návrhu změny č. 2 Územního plánu Čistá 
byl předán všem zastupitelům obce a poté vzájemně 
odsouhlasen obcí Čistá a Magistrátem města Mladá 
Boleslav.
Dne 11. 2. 2022 byl prostřednictvím Magistrátu 
města MB požádán Krajský úřad Středočeského kraje 
o vydání stanovisek.
Dne 21. 3. 2022 byla datovou schránkou na Obec 
Čistá prostřednictvím Magistrátu města MB zaslána 
stanoviska Krajského úřadu Středočeského kraje.
Obdržená stanoviska k navrhovanému obsahu 
Změny č. 2 Územního plánu Čistá zkráceným 
postupem vám všem občanům předkládám v příloze 
tohoto zpravodaje.
Na základě těchto obdržených stanovisek od KÚSK 
bude zastupitelstvu obce předložen návrh usnesení na 
rozhodnutí o pořízení změny č. 2 ÚP Čistá zkráceným 
postupem. Tento návrh by měl být na příštím Veřejném 
zasedání zastupitelstva obce projednán.

Zdeněk Tyšer

KOSTEL sv. VAVŘINCE V ČISTÉ
V prosincovém zpravodaji jsem vás informoval, že 
jsme znovu, jako každoročně připravili podklady pro 
nové žádosti o zařazení kostela sv. Vavřince v Čisté do 
Programu záchrany architektonického dědictví pro 
rok 2022. Všechny tyto zpracované dokumenty jsou 
samozřejmě k nahlédnutí na OÚ Čistá.
O vánočních svátcích, dne 28. 12. 2021 jsme na 
Biskupství Litoměřické odeslali aktualizované 
Reference o stávajícím využití kostela sv. Vavřince 
v Čisté a také Příslib poskytnutí finančních prostředků 
na „Opravu krovu a střešního pláště na lodi, presbyteriu 
a věži, obnovu západního průčelí kostela sv. Vavřince – 
Čistá“. Oba dva dokumenty jsou v případě zájmu také 
k nahlédnutí na OÚ Čistá.

Následně jsme obdrželi reakci od stavebního technika 
z Biskupství Litoměřického, kde zmiňuje poděkování 
za náš zájem o spolupráci a dále uvádí, že i přesto, že 
vlastník kostela, kterým je Římskokatolická farnost 
Bělá pod Bezdězem, nedisponuje dostatečnými 
finančními prostředky pro zahájení obnovy kostela sv. 
Vavřince, vyvíjí neustálou snahu o získání příspěvků 
z různých dotačních titulů. V letech 2020 a 2021 bylo 
žádáno o dotaci z programů Ministerstva kultury ČR, 
přesněji z Havarijního programu, dále z Programu 
obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí 
z rozšířenou působností a v neposlední řadě z Programu 
záchrany architektonického dědictví. Pro rok 2022 
již máme zažádáno opět do Programu záchrany 
architektonického dědictví a dále bude do Prahy zaslána 
na KÚ Středočeského kraje žádost do Programu 2022 - 
Obnova kulturních památek.
Počátkem roku 2022 budeme opět zkoušet Havarijní 
program a v únoru budeme podávat žádost opět do 
Programu obnovy kulturních památek prostřednictvím 
obcí s rozšířenou působností.
Vážení spoluobčané, můžu vás ujistit, že jsme nadále 
v pravidelném kontaktu jak s vlastníkem kostela, kterým 
je Římskokatolická farnost Bělá pod Bezdězem, tak 
také samozřejmě se zástupci Biskupství Litoměřického.
Na základě výše uvedeného budeme opět společně věřit, 
že kostel sv. Vavřince v Čisté bude v roce 2022 alespoň 
zařazen do Programu záchrany architektonického 
dědictví pro rok 2022.                            Zdeněk Tyšer

Závod DEHTOCHEMA spol. s.r.o. 
v Bělé pod Bezdězem
Na posledním Veřejném zasedání byla podána 
zastupitelům a přítomným občanům aktuální informace. 
Bylo zopakováno, že jsme se za poslední období 
několikrát pokoušeli komunikovat se starostou Bělé p. B. 
a představiteli závodu Dehtochema, ovšem neúspěšně.
Dne 9. 3. 2022 byla mailem přeposlána starostou Města 
Bělá pod Bezdězem Ing. Jaroslavem Vernerem zpráva 
o popisu aktivit výrobního závodu Euro-bit Trade 
s.r.o. (tedy závodem Dehtochema), kde se popisuje, 
co se vlastně v závodě vyrábí, co se plánuje se závodem 
dále (tato zpráva je samozřejmě k nahlédnutí všem 
občanům obce na OÚ Čistá)
Ovšem slibované a námi vyžadované protokoly 
o měření včetně roku 2021 nebyly bohužel doposud 
zaslány.
Nadále se budeme snažit tyto protokoly o měření získat.

Zdeněk Tyšer a Leoš Miler

AKADEMIE TŘETÍHO VĚKU ČISTÁ – 
ZÁBAVNÁ HISTORIE KRIMILASTIKY
V úterý 15. 3. 2022 se uskutečnil na sále Kulturního 
domu zábavně vzdělávací pořad Akademie 
třetího věku tentokráte na téma Zábavná historie 
krimilastiky. Přítomní vyslechli úsměvné historky 
z dějin kriminalistiky se zajímavým promítáním.
Pořadem o pozoruhodných zajímavostech 
z kriminalistického prostředí provázel lektor akademie 
Ing. Petr Šika.
Zdeněk Tyšer a za Kulturní výbor Jaroslav Martinec



9

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ BÁL
Obecní úřad Čistá uspořádal v neděli 27. března 2022 
po delším období další krásný dětský Maškarní bál. Už 
před 15. hodinou přicházely do sálu kulturního domu 
v Čisté princezny, indiáni, policisté, kovbojové, piráti, 
víly a další pohádkové bytosti, aby se společně poba-
vily.
„Klaun Rybička“ společně s partnerkou „Inkou“ ba-
vili a roztáčeli skvělou zábavu pro všechny děti a také 
pro dospělé. Ti v průběhu odpoledne pomáhali dětem 
plnit různé úkoly, tancovali a řádili s nimi na parketě.
Našim nejmenším byly také za různé soutěže předány 
dárečky. Masky byly krásné a řada z nich musela zabrat 
spoustu času a práce.
Hlavním lákadlem byla tombola a 200 cen s okamžitou 
výhrou. Po celé odpoledne přicházelo velké množství 
dětí s rodiči, prarodiči a všemi příbuznými, kteří chtěli 
vidět po delším období své ratolesti, jak se prohánějí 
v maskách a sál doslova „praskal ve švech“.
Máme upřímnou radost, že „čistecký“ dětský Maš-
karní bál je vyhlášený v širokém okolí a má tak vy-
sokou návštěvnost. Podle dětí, které zářily štěstím se 
akce vydařila a my všichni jsme z jejich radosti byli 
také nadšeni.

Povedené odpoledne nám svým vystoupením zpříjem-
nila také populární místní kapela „Táta BAND“.
Poděkování patří všem organizátorům za krásné od-
poledne. Odměnou jim byl pohled do rozzářených 
dětských očí. Tak příští rok na viděnou!

Zdeněk Tyšer, Danuše Horáčková
a za Kulturní výbor Jaroslav Martinec

OSTATNÍ DĚNÍ V OBCI

Restaurace na hřišti, Pergola u restaurace, Sportovní 
areál - v zimním a jarním období jsme nezaháleli a opět 
jsme na některých místech v obci začali připravovat 
různé stavební aktivity, abychom „vylepšili podmínky“ 
pro naše občany, tentokrát zejména pro příznivce 
sportovního vyžití ve sportovním areálu na hřišti.
V současné době se např. realizuje oprava střechy 
Restaurace na hřišti a následně bude také opravena 
střecha na Pergole u Restaurace. Obě tyto střechy 
byly již v havarijním stavu (součástí tohoto článku 
jsou fotografie, abyste viděli, jaký stav na této budově 
a pergole nastal).

Přístřešek u fotbalových kabin - po delší době se nám 
také podařilo oslovit zručné truhláře / tesaře, kteří nám 
konečně sestavili Přístřešek na čelní stranu fotbalových 
kabin. Konstrukce přístřešku bude také pokryta střešní 
krytinou, ale z důvodu zpožděných dodávek střešních 
materiálů se toto předpokládá až v měsících 04-05 / 2022.
Všem, kteří se podílíte na těchto opravách děkujeme.

Vodní pumpa na návsi Týnec - a na závěr také něco 
pro místní pamětníky. V prostranství návsi na Týnci je 
zpětně namontována repasovaná vodní pumpa, která 
zde byla v předešlých letech umístěna. Ve spolupráci 
s místními řemeslníky se nám podařilo pumpu doplnit 
o potřebné komponenty, sestavit a dát pumpě nový 

Dětský maškarní bál - Místní kapela TÁTA BAND

Dětský maškarní bál - Zapojili se také rodiče

Dětský maškarní bál - Radost našich nejmenších

Dětský maškarní bál - Spokojenost po akci
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„kabát“. Snad se nám vodní pumpu podařilo umístit 
na správné místo. Dokončovací práce v prostoru tělesa 
pumpy budou realizovány ještě v průběhu měsíce 
dubna.
Poděkování patří všem místním občanům 
a řemeslníkům, kteří se na obnově tělesa pumpy 
podíleli a také samozřejmě řemeslníkům z Bělé p. B., 
kteří nám vodní pumpu umístili na původní místo.

Zdeněk Tyšer

Pumpa na Týnci

Vodní pumpa náves Týnec - 
Dokončení prací

Přístřešek hřiště - Před zahájením montáže

Střecha Pergola - stav před opravou

Střecha Restaurace - stav před opravou

Střecha Restaurace - průběh prací na opravě

Přístřešek hřiště - Konstrukce namontována

Vodní pumpa náves Týnec 
- Původní stav

Vodní pumpa náves Týnec 
- Průběh repase

Vodní pumpa náves Týnec 
- Před zahájením montáže

OTEVÍRACÍ DOBA SBĚRNÝCH MÍST
Z důvodu stálých dotazů našich občanů znovu pro 
zopakování uvádíme otevření Sběrných míst - Sběrného 
dvora a Sběrného místa na hřišti. Tato Sběrná místa 
jsou v současné době již otevřena.
V obci byly na obvyklá místa rozmístěny také oranžové 
kontejnery na BIOODPAD.
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Znovu ale upozorňujeme, že tyto kontejnery jsou 
určeny POUZE NA BIOODPAD ZE ZAHRAD, 
tzn. do kontejnerů je možné soustřeďovat biologicky 
rozložitelné materiály rostlinného původu.
Do těchto kontejnerů pro shromažďování biologicky 
rozložitelného materiálu rostlinného původu mohou 
být ukládány pouze rostlinné zbytky z údržby zeleně 
a zahrad na území obce jako např. tráva, drny, 
hlína, DROBNÉ VĚTVE, listí apod. Materiál bude 
možno odkládat pouze volně.

NELZE TEDY NA TATO SHROMAŽDIŠTĚ 
UKLÁDAT NIC JINÉHO, NEŽ JE VÝŠE 
UVEDENO!
VELKÉ VĚTVE NEBO DOKONCE STROMKY 
A STROMY DO KONTEJNERŮ ROZHODNĚ 
NEPATŘÍ! V NĚKTERÝCH KONTAJNERECH 
SE OBJEVUJÍ I KAMENY, KUSY ŽELEZNÉHO 
ODPADU, PLETIVA APOD.

Děkujeme za pochopení a spoléháme na vás, že 
budete plnit naše přání. Chtěli bychom Vás tedy 
požádat, abyste respektovali to, k čemu jsou Sběrná 
místa a kontejnery určena.
Sběrná místa budou otevřena 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 také od 9:00 do 11:00 hod.

Sběrné místo na PLASTY
 - Grafická úprava nového kontejneru

Dále ještě také pro zopakování uvádíme, 
že byly v prosinci 2021 schváleny Obecně 
závazná vyhláška č. 1/2021 o STANOVENÍ 
OBECNÍHO SYSTÉMU ODPADOVÉHO 
HOSPODÁŘSTVÍ a Obecně závazná 
vyhláška č. 2 /2021 o MÍSTNÍM 
POPLATKU ZA OBECNÍ SYSTÉM 
ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ. 
V této vyhlášce je uvedena výše poplatku za 
odkládání, svoz a třídění odpadů, a to 600,– 
Kč / osobu / kalendářní rok a 600,– Kč / 
objekt k rekreaci / kalendářní rok.
Platnost těchto vyhlášek je od 1. 1. 2022. Obě 
dvě tyto vyhlášky jsou umístěny na webových 
stránkách obce a jsou také samozřejmě 
k nahlédnutí na OÚ Čistá.

Občan s trvalým pobytem v obci Čistá, který 
přiveze do sběrného dvora nevytříděnou 
stavební suť (cihly, omítky, betony, střešní 
tašky, obklady, dlažby apod.), uhradí nově 
poplatek za jedno stavební kolečko 100,– Kč.
Tato cena je vypočítána z likvidace nevytříděné 
odvezené suti na stanovenou skládku:
cena za 1 tunu je 950,– Kč
1 m3 stavební suti = cca 1700 kg, tzn. 1,7 tuny
1 m3 stavební suti je cca 16 stavebních koleček
= 1,7 tun x 950,– Kč / tunu = 1.615,– Kč / m3

1.615,– Kč za 1 m3 : 16 (kolečky) = 100,– Kč/ 
1 kolečko

V případě použití přívěsného vozíku se bude 
přepočítávat obsah na m3 = (A x B x C).

Tyto „výkupní“ ceny se pro naše občany tedy mírně 
navyšují. Ale znovu opakujeme, že od roku 2019 
jsou ceny za likvidaci odpadů tohoto charakteru již 
téměř čtyřnásobné.
Stejně tak jsou zpoplatněny další odpady:
Za 1ks pneumatiky bez disku zaplatíte 30,– Kč 
(pneumatiky pouze z osobních vozidel)
Za 1ks odevzdané zářivky zaplatíte také 30,– Kč

Zdeněk Tyšer
a za Výbor Životního prostředí Jaroslav Martinec
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V pátek 8.4.2022
se uskuteční

 

JARNÍ
ÚKLID OBCE

 

Sraz v 17:00 na parkovišti
u fotbalového hřiště

 

Vezměte si s sebou správné oblečení, ochranné
pomůcky, pytle na odpadky, občerstvení, něco na
oheň, tácky, dobrou náladu a hodně kamarádů.

 

Po ukončení úklidu si uděláme táborák u
bývalého koupaliště.

  

KAŽDÁ POMOCNÁ RUKA JE VÍTÁNA!

spolek Naše Čistá
další informace na www.cistamb.cz

Vážení spoluobčané,

dovoluji si Vás a Vaše děti pozvat na  Aktiv stolního tenisu, který 
se bude konat dne 22. 04. 2022  od 19.00 hod v salonku DK v 
Čisté. Mimo jiné se zde budou projednávat možnosti využití 
trenažéru pro výuku stolního tenisu a sportovního zázemí, které 
máme k dispozici nejen pro členy organizace , ale zcela 
bezplatně i pro širokou čisteckou veřejnost. Dále se zde budou 
projednávat organizační záležitosti oddílu, ze kterých získáte 
potřebné informace  o činnosti a dalším  rozvoji  oddílu stolního 
tenisu v Čisté. Občerstvení zajištěno.

Jste srdečně zváni.

Za TJ  Slavoj Čistá

Rampas František, Martinec Jaroslav

                                                     

 

 

 

 INTERNAL 

FOTOGRAFKA 
Markéta Kavalíková 
 
 
Koho fotím: 

• Newborn (miminka od 6 dnů od narození) 
• Dětský portrét od 1 roku do 13 let 
• Ženský portrét v každém věku 
• Generační focení  
• Rodinné focení 
• Babičky – dědečky 
• Párové focení 
• Svatba 
• Rodinná oslava 

 
Zachycuji Vaše lásky, smích, emoce. 
Fotím v ateliéru Čistá, kdekoliv venku, u Vás doma. 
 
www.fotomarketa.cz 
FB: Fotografka Markéta Kavalíková 
Instagram: fotografka_marketakavalikova 
Mail: kavalikova@fotomarketa.cz 
Tel.: 731 147 635 
Čistá 
 
 
 

Zpravodaj obce Čistá - Vydává Obec Čistá, 294 23 Čistá 195, IČO: 00237621
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Zborovská 11,  150 21   Praha 5  tel.: 257 280 859        sefl@kr-s.cz    www.kr-stredocesky.cz 

   

Praha: 7. 3. 2022 Magistrát města Mladá Boleslav 
oddělení územního plánování 
Komenského nám 61 
293 01 Mladá Boleslav 
DS: 82sbpfi 

Číslo jednací: 021957/2022/KUSK 
Spisová značka: SZ_021957/2022/KUSK 
Vyřizuje: Ing. Jan Šefl/l. 859 
Značka: OŽP/ŠJ 
 

Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, jako věcně a místně 
příslušný správní orgán, uplatňuje podle ustanovení § 55a odst. 2 písm. d) a e), v souladu s ust. § 4 odst. 
2 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů, toto 

S T A N O V I S K O 
k navrhovanému obsahu změny č. 2 územního plánu 

Čistá 
změna je pořizována ve zkráceném postupu. 

 

Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství obdržel žádost o výše uvedená 
stanoviska ke zkrácenému postupu pořizování změny územního plánu.  

Předmětem změny ÚP jsou následující požadavky. 

- prověření možnosti využití územní rezervy R7 jako zastavitelné plochy BI-bydlení v rodinných 
domech – městské a příměstské 

- uvedení kapitoly f) textové části územního plánu do souladu s Vyhláškou č. 500/2006 Sb. 
- stanovit podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití, které jsou bez podmínek 
- prověřit využití plochy Z10 jako stabilizované pro skladování a prodej písků, kameniva, 

půjčovnu stavební mechanizace, apod. 
- prověřit funkční využití ploch, ve kterých je územním plánem stanovené jako hlavní, popř. 

přípustné využití ubytování, ubytovací služby a zařízení 
- prověřit pojmy v textové části územního plánu, které nejsou stanovené zákonem a v kap. f) tyto 

pojmy specifikovat 
- stanovit podmínky prostorového upořádání zamezit zejména vznikajícím druhým řadám 

zástavby ve stabilizovaných i zastavitelných plochách pro bydlení 
- prověření min. plochy pozemku pro rodinný dům 
- prověření podmínek prostorového uspořádání v plochách s rozdílným způsobem využití pro 

bydlení v rodinných domech (BI) 
- prověření podmínek funkčního využití a prostorového uspořádání pro plochu BH – bydlení  

v bytových domech 
- z podmínek prostorového uspořádání území vypustit větu: „Stavby přesahující podmínky 

prostorového uspořádání mohou být v území umístěny pouze za předpokladu, že budou 
posouzeny individuelně v souladu s možnostmi stavebního zákona (územní studie, urbanistická 
studie, regulační plán, případně jiný způsob dokumentace).“ 

- v plochách s rozdílným způsobem využití BI - Bydlení v rodinných domech - městské a příměstské, 
BV- Bydlení v rodinných domech venkovské a v plochách s rozdílným způsobem využití občanské 
vybavenosti, prověřit podmínky prostorového uspořádání staveb a zařízení pro obchod 

- v plochách s rozdílným způsobem využití VD – výroba a skladování – drobná a řemeslná výroba 
prověřit podmínky prostorového uspořádání 

- stanovení podmínky pro dopravu v klidu 
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- uvedení do souladu kap. d) Koncepce veřejné infrastruktury, vč. podmínek pro její umísťování 
se stávajícími záměry obce 

- v zastavěném území a zastavitelných plochách v plochách s rozdílným způsobem funkčního 
využití stanovit dopravní a technickou infrastrukturou jako přípustné využití 

 

 

Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, sděluje následující: 

Stanovisko příslušného orgánu ochrany přírody podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně 
přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon)   (Ing. K. Polesná, l. 789) 
Orgán ochrany přírody příslušný podle ust. § 77a odst. 4 písm. o) zákona sděluje, že v souladu s ust. § 45i 
odst. 1 zákona lze vyloučit významný vliv předloženého „Návrhu obsahu změny č. 2 územního plánu 
Čistá“ samostatně i ve spojení s jinými koncepcemi nebo záměry na příznivý stav předmětu ochrany nebo 
celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti v gesci tohoto orgánu ochrany přírody. 

Odůvodnění: Na území obce Čistá se nachází část evropsky významné lokality (dále jen EVL) CZ0210111 
Paterovské stráně. Území této EVL zahrnuje dvě (nespojité) stráně ležící v okolí Paterova u Bělé pod 
Bezdězem v údolí říčky Bělé, celková rozloha EVL činí 32,4 ha. Předmětem ochrany EVL Paterovské stráně 
jsou dva typy evropských stanovišť: stanoviště 6210 - Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na 
vápnitých podložích (Festuco-Brometalia) a stanoviště 91U0 - Lesostepní bory. Na území uvedené evropsky 
významné lokality byla zřízena stejnojmenná přírodní památka Paterovské stráně. Tato přírodní památka má 
sloužit také k ochraně fenoménů, které jsou předmětem ochrany evropsky významné lokality Paterovské 
staráně. Ve stávajícím územním plánu je území přírodní památky Paterovské stráně a území evropsky 
významné lokality zaneseno. Na území obce Čistá je evropsky významná lokalita situována v komplexu lesa 
a nepřiléhají k ní stávající zastavěné či zastavitelné plochy obce Čistá. Plochy (s konkrétním umístěním), 
definované v předloženém návrhu obsahu změny územního plánu k prověření změny jejich funkčního 
využití, nejsou situovány na území uvedené evropsky významné lokality ani v blízkosti hranic jejího území. 
Změna č. 2 územního plánu nebude prověřovat vymezení nových zastavitelných ploch z vlastního podnětu 
obce. Uvedené požadavky na změny se týkají změn funkčního využití stávajících zastavitelných ploch, 
úpravy podmínek využití stávajících rozvojových ploch, definováním pojmů a uvedení do souladu kapitoly 
d) Koncepce veřejné infrastruktury se stávajícími záměry obce (zejm. úpravu odkanalizování). Předložený 
návrh obsahu změny územního plánu neobsahuje takové požadavky na změny v daném území, které by měly 
nároky na vstupy či generovaly výstupy s významným dopadem na složky životního prostředí na území 
evropsky významné lokality Paterovské stráně. Na základě výše uvedeného orgán ochrany přírody 
nepředpokládá, že by předložená koncepce mohla významným způsobem ovlivnit některý z předmětů 
ochrany či narušit celistvost evropsky významné lokality Paterovské stráně. Žádné další evropsky významné 
lokality ani ptačí oblasti neleží na území obce Čistá či v bezprostřední blízkosti jejích hranic.  

 

Krajský úřad jako orgán ochrany přírody příslušný dle ust. § 77a odst. 4 písm. z) zákona dále sděluje, 
že z hlediska kompetencí svěřených našemu úřadu má níže uvedené připomínky k předloženému 
,,Návrhu obsahu změny č. 2 územního plánu Čistá“. 

 Na území obce se nachází část území přírodní památky Paterovské stráně a jejího 
ochranného pásma. Orgán ochrany přírody požaduje v rámci pořizování předmětné změny 
územního plánu zanést ochranné pásmo přírodní památky Paterovské stráně do územního 
plánu jako limit využití území. (Pozn. Území přírodní památky Paterovské stráně je ve 
stávajícím územním plánu obce již zaneseno.)  

 Orgán ochrany přírody požaduje, aby při pořizování změny územního plánu bylo v rámci 
případně nově předložených návrhů na změny v území, které by se týkaly území přírodní 
památky Paterovské stráně a jejího ochranného pásma, prověřeno respektování podmínek 
ochrany tohoto zvláště chráněného území a jejího ochranného pásma. 

 Pokud budou v průběhu pořizování změny územního plánu vzneseny požadavky na 
změny využití území, které nejsou uvedeny (s lokalizací) v předloženém návrhu obsahu 
změny územního plánu, orgán ochrany přírody se k nim vyjádří z hlediska dotčení 
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chráněných zájmů na úseku ochrany přírody a krajiny, až v dalším stupni pořizování 
změny územně plánovací dokumentace. 

 

 

Stanovisko příslušného orgánu posuzování vlivů na životní prostředí podle § 10i zákona 
č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů 
(zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon)     
(Ing. J. Šefl, l. 859) 

Orgán posuzování vlivů na životní prostředí příslušný podle ust. § 20 písm. b) a § 22 písm. d) zákona na základě 
ust. § 10i odst. 2 zákona, kritérií uvedených v příloze č. 8 zákona a předložených podkladů nepožaduje 
zpracovat vyhodnocení vlivů změny územního plánu Čistá na životní prostředí (tzv. SEA).  
Odůvodnění: Předmětem změny ÚP jsou především úpravy územního plánu pro větší regulaci výstavby 
a stabilizaci intenzity rozvoje obce. Nové rozvojové plochy nejsou navrhovány, pouze převedení plochy 
R7 do zastavitelných ploch, jedná se o plochu přestavby. Změnou územního plánu se významně nezmění 
základní koncepce rozvoje obce. Návrh obsahu změny územního plánu je řešen invariantně. Příslušný úřad 
neshledal žádnou z charakteristik vlivů změny koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví, 
ani charakteristiku dotčeného území, zejména s ohledem na pravděpodobnost, dobu trvání, četnost a vratnost 
vlivů, kumulativní a synergickou povahu vlivů, důležitost a zranitelnost oblasti, za významnou do té míry, aby 
bylo nutné tyto vlivy posoudit podle zákona. Závažnost a rozsah vlivů lze vyloučit, jelikož nebyly 
identifikovány žádné jako významné. Rizika pro životní prostředí a veřejné zdraví z provedení koncepce 
nejsou významná. V podkladech pro pořízení změny nebyly identifikovány významné střety se zvláštními 
přírodními charakteristikami území nebo kulturním dědictvím. Přeshraniční povahu vlivů provedení změny 
koncepce lze vyloučit. Příslušný orgán ochrany přírody a krajiny svým stanoviskem vyloučil významný vliv 
na území soustavy Natura 2000 (viz výše). 

S přihlédnutím ke kritériím uvedeným v příloze č. 8 zákona, která mohou být navrhovaným obsahem změny 
dotčena, příslušný úřad dospěl k závěru, že změnu koncepce není nutné posuzovat podle zákona. Ostatní 
kritéria uvedená v příloze č. 8 zákona nejsou vzhledem k rozsahu navrhovaného obsahu změny relevantní.  

 
 
 
 
 

 Ing. Simona Jandurová 
 vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství 

 
 
 
 
 
 

 v z. Ing. Hana Švingrová 
 vedoucí oddělení posuzování vlivů na životní prostředí 

 


