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AKTUALITY v obci Čistá – DUBEN, KVĚTEN 2022 

Informace starosty, místostarosty a zastupitelů obce o dění 

v obci v měsíci 04-05 / 2022 

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

období. 

 

VÝSTAVBA CHODNÍKU A VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ PODÉL MÍSTNÍ 
KOMUNIKACE V ČISTÉ – I. etapa (od Pomníku u křižovatky k místní 
Poště) 
     V březnovém Zpravodaji jsme vás informovali, že stavební práce byly 
prováděny také v zimním období. V průběhu dubna a května byly z větší části 
stavební práce dokončeny. V měsíci červnu budou ještě dokončeny finální 
práce na veřejném osvětlení a vegetačních úpravách.  
     V jedné části realizace stavby chodníku a veřejného osvětlení se nachází 
nepovolená stavba oplocení na pozemku ve vlastnictví obce a je v kolizi s trasou 
chodníku a veřejného osvětlení. Proto bude tato část stavby dokončena až po 
odstranění předmětné nepovolené stavby. Poté zadavatel, tedy obec Čistá 
vyzve zhotovitele (stavební společnost) k dokončení díla. V současné době 
bohužel stále nevíme, kdy bude nepovolená stavba na pozemku ve vlastnictví 
obce odstraněna. 
     Přes výše uvedenou záležitost plánujeme ke dni 30.6. 2022 převzít 
dokončenou část díla s výjimkou uvedeného nedokončeného úseku. Žádost o 
kolaudaci ovšem můžeme podat až v momentě, kdy bude celé dílo dokončeno. 
Musíme bohužel konstatovat, že tato záležitost činí obci v souvislosti se žádostí 
o dotační platbu veliké komplikace.       
     Poděkování za dosavadní práci patří realizační stavební firmě H-INTES s.r.o. 
Mladá Boleslav, a také všem, kteří se na výstavbě podíleli. Samozřejmě 
opětovně děkujeme také všem občanům obce za trpělivost z důvodu omezení 
v průběhu výstavby a z důvodu různých uzavírek. 

  
SPLAŠKOVÁ KANALIZACE V OBCI ČISTÁ 

     V březnovém zpravodaji jsme vás podrobně informovali, v jakém stádiu se 
nachází zpracování projektové dokumentace na uvedenou stavbu. Dne 5.5. 
2022 se starosta obce zúčastnil schůzky na VaK Mladá Boleslav. Schůzky byli 
přítomni zástupci projekční kanceláře (Vodohospodářské inženýrské služby, a.s. 
Praha 5) a zástupci VaK Mladá Boleslav. Na schůzce byly projednány finální 
úpravy projektové dokumentace a opětovně byly řešeny problematické úseky 
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navržených kanalizačních stok. Bylo také dohodnuto, že v případě realizace této 
stavby by zůstával všechen výkopek v katastru obce, kde by se třídil a poté 
vracel zpět na obsyp kanalizačního potrubí a na zásypy. To by výrazně zlevnilo 
plánovanou stavbu. 
     Dne 2.6. 2022 nám projekční kancelář poskytla informaci, že byl dokončen 
Biologický průzkum k záměru „Čistá – výstavba kanalizace“ (zprávu 
z biologického průzkumu najdete v příloze na konci těchto aktualit). Tento 
průzkum se musel provést na základě požadavku Krajského úřadu 
Středočeského kraje, odboru Životního prostředí. 
     V průběhu měsíce června bude tedy zpracována nová žádost na stavební 
řízení. 

 
ŘEŠENÍ ODTOKOVÝCH POMĚRŮ V LOKALITĚ STRÁNKA – DEŠŤOVÁ 
KANALIZACE V ČÁSTI OBCE STRÁNKA 

     V březnovém zpravodaji jsme vás informovali, že v plánované trase výkopů 
jsou oproti zpracované projektové dokumentaci zjištěny inženýrské sítě, které 
neodpovídají předanému zaměření IS – kabelů NN a plynovodu. S ohledem na 
tyto skutečnosti se musela přepracovat projektová dokumentace a bylo 
navrženo nové řešení, tedy navržena celá nová trasa dešťové kanalizace. 
     Dne 30.4. 2022 byl projekční kanceláří zaslán návrh nové trasy dešťové 
kanalizace, který následně posoudila stavební firma. Dne 15.5. 2022 byl tento 
návrh změny trasy odsouhlasen stavební firmou Balcar s.r.o. V současné době 
se zpracovává upravený rozpočet a výkaz výměr pro aktualizaci cenové nabídky 
na tuto plánovanou stavební akci. 

 
OSTATNÍ INFORMACE / RŮZNÉ 

Údržba místních komunikací po zimním období: v průběhu měsíce května byly 
opraveny místní komunikace. Víme, že všechna místa nejsou opravena tzv. do 
ideální podoby, ale s přihlédnutím k tomu, že obec připravuje realizaci stavby 
splaškové kanalizace, rozhodli jsme se opravovat pouze nezbytně nutné. 
Pobočka České Pošty v Čisté: v dubnu se uskutečnilo jednání se zástupcem 
České pošty ohledně provozu této pobočky v Čisté. Na základě tohoto jednání 
připravujeme řešení pro budoucnost provozu stávající pobočky Pošty v naší 
obci. Proto intenzivně jednáme o zajištění poskytování poštovních služeb. 
Licence této pobočky České pošty končí k datu 31.12. 2022. V současné době 
jsou v diskusi některé varianty, které budou projednány na následném 
Veřejném zasedání zastupitelstva obce. 
Sportovní areál na hřišti – Restaurace, pergola, přístřešek: v tomto období 
bylo také provedeno výrazné zlepšení prostředí ve sportovním areálu. Byla 
kompletně opravena střecha na restauraci, byla vyměněna střešní krytina na 
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pergole u restaurace a také byla namontována nová střešní krytina na nově 
vybudovaném přístřešku u vstupu do fotbalových kabin. Byly také zakoupeny 
nové lavice se stoly, které jsou umístěny pod novým přístřeškem. 
Nové oplocení víceúčelového hřiště a dětského hřiště na Týnci: v květnu byla 
také na čelní straně víceúčelového hřiště s umělým povrchem dokončena 
výměna 1. části stávajícího zastaralého a poničeného oplocení za nové. 
Na dětském hřišti na Týnci byla provedena výměna zastaralého a poničeného 
oplocení. Bylo namontováno krásné nové oplocení místním truhlářem p. 
Maděrou. Za obec Čistá patří oběma pánům Maděrům velké poděkování. 
Též v dubnu byly provedeny revize na všech dětských hřištích a dětských 
koutcích odborným pracovníkem.  
Kontrola, ošetření a ořezy obecních stromů: v průběhu měsíce dubna bylo po 
celé obci Čistá ošetřeno celkem 29 stromů. Pravidelné kontroly probíhají 1x za 
dva roky. 

 
PLÁNUJEME, PŘIPRAVUJEME 

Dětský den: v neděli 19.6. 2022 od 14 hodin vás zveme do sportovního areálu 

na hřišti. Pro všechny z vás jsou tradičně připraveny různé soutěže a letos jsme 

pro vás připravili novinku v podobě „Rodinného pětiboje“. Zájemci o pětiboj 

(jedná se o 4.členná družstva složená ze dvou dětí a dvou dospělých - mohou 

být také např. sourozenci, tety, strýcové, babičky dědové, rodinní příslušníci, 

ale i sousedé) se musí nahlásit na OÚ Čistá do 15.6 2022 z důvodu zajištění 

zajímavých cen. 

Samozřejmě bude pro všechny zajištěno různé občerstvení a pro děti tradiční 

zmrzlina. 

Letní kina: tuto také již tradiční letní akci plánujeme ve dvou termínech, a to 

v červenci, v sobotu 16.7. 2022 a poté v srpnu, také v sobotu 20.8. 2022. 

Začátek promítání vždy po setmění, vstupné tradičně dobrovolné. 

 
Konání Veřejného zasedání zastupitelů obce se uskuteční 8.6. 2022 od 17 

hodin v salonku KD. Svolání Veřejného zasedání vč. navrženého Programu je 

zveřejněno na úřední desce.  

Zpravodaj obce – druhé vydání obecního Zpravodaje v roce 2022 se 
předpokládá začátkem měsíce července. 

 

 

Zastupitelé obce Zdeněk Tyšer, Leoš Miler, 

Ing. Zdeňka Doušová a Jaroslav Martinec 


