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7.1.1 Základní identifika ční údaje o obci 
 

Název obce Čistá  
 

Oficiální web http://www.  obeccista.cz/  
 

E-mailová adresa info@obeccista.cz  
 

Adresa  Čistá 195 
29423 Čistá 

 
starosta    Zdeněk Tyšer  
 
NUTS 3 (kraj): Středočeský (CZ020) 
 
LAU1 (okres): Mladá Boleslav (CZ0207) 
 
LAU2 (obec): CZ0207 535630 

 
ORP  Mladá Boleslav  

 
PO  Bělá pod Bezd ězem 

 
katastrální výměra 8,97 km²  

 
katastrální území 1 
 
ZSJ  1 

 
ZS  50°28′22″ s. š., 14°50 ′42″ v. d.  

 
nadmořská výška 275 m n. m. 
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7.1.2 Historie 
 

Historie obce Čistá 
 
Podle nálezů (uloženy v Muzeu v Bělé pod Bezdězem) 
bylo území osídleno již v mladší době kamenné a době 
bronzové, (kultura lidu lužických popelnicových polí a 
kultura knovízská). Patrně ve druhé polovině 11. stol. zde 
stával dvorec s názvem Tejnec týněný (= hrazený), dnes 
místní část Týnec. Obec Čistá byla potom založena (snad 
jihozápadně od dnešní) jako strážní osada na zemské 
stezce z Podolce do Budyšína, její název označoval, že 
osada byla osedlá svobodným obyvatelstvem, nezatížená 
daní - byla tedy čistá.  
 
Písemně obec Čistá poprvé zmiňována snad k r. 1143, v 
té době byla v majetku strahovského kláštera. Ve 13. stol. 
se stala příslušenstvím hradu Bezděz, stál zde farní kostel 
a opodál manský dvůr Stránka. R. 1354 byl Oldřich z Čisté 
(uváděn též jako Oldřich Tista z Libštejna) purkrabím na 
hradu Bezděz. Zdejším manem byl v r. 1408 Ctibor z 
Čisté. V r. 1553 byla Čistá připojena k panství Bělá pod 
Bezdězem, s ním potom sdílela jeho historii. Berkům z 
Dubé bylo panství zabaveno pro účast ve druhém 
protihabsburském povstání, r. 1625 byla Bělá spolu s 
Čistou připojena k nově vzniklému valdštejnskému panství 
Frýdlant.  
 
Obec se postupně rozrůstala. K r. 1830 zde bylo 
evidováno 52 domů a 306 obyvatel, v r. 1880 žilo 487 
obyvatel v 65 domech a k r. 1890 již 568 obyvatel v 81 
domech. Rozvíjela se také spolková činnost - r. 1867 
založen spolek dobrovolných hasičů, r. 1881 občanská 
beseda a první ochotnické divadlo. V r. 1888 byla 
vystavěna dvoutřídá škola, r. 1924 byla obec 
elektrifikována a r. 1928 slavnostně otevřeno koupaliště v 
Čisteckém dole. 
 
zdroj: POCHE, Emanuel et al. Umělecké památky Čech. 1. 
vyd. Sv. 1, A-J. Praha: Academia, 1977, s. 234. 
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7.1.3 Obyvatelstvo 
 

 
 

 
 

( údaje  podle ČSÚ ) 
 

7.1.4 Ekonomika 
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( údaje  podle ČSÚ ) 
 
 
 
7.1.5 Rozvojová dokumentace 
 

Územně plánovací dokumentace 
Obec má zpracovaný územní plán z roku 2011. 
 
Strategický rozvojový plán 
Strategický rozvojový plán obce dosud nebyl zpracován. 
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7.2.1 Zásobování pitnou vodou 
 

Centrální zásobování pitnou vodou je v obci zajištěno ze 
skupinového vodovodu Bělá pod Bezdězem. 
 

 
 
7.2.2 Zásobování požární vodou 
 

Zásobování požární vodou je zajištěno z požárních hydrantů, které 
jsou rozmístěny po obci. 

 
 
 
7.2.3 Zachycování a čištění odpadních vod 

 
Povrchové odpadní vody 
Zachycené povrchové odpadní vody jsou sváděny trubním 
systémem do Čistého potoka. 
 
Splaškové odpadní vody 
Ve staré části jsou septiky s přepadem. V nové části jsou jímky 
s DČOV. 
 

 
 
7.2.4 Elektrická energie 
 

Rozvody jsou vedeny ve staré části vzduchem a v nové části v zemi. 
Kapacita dalšího připojení na jednotlivých trafech je volná. 
 
  

7.2.5 Plyn 
Rozvod plynu v obci byl vybudován v roce 2005. Kapacita dalšího 
připojení je volná. 
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7.2.6 Veřejné osv ětlení 
 

Síť veřejného osvětlení je vybudována a její technický stav je  
vyhovující ze 30%. 
 

7.2.7 Pasportizace ve řejného osv ětlení 
 

Pasportizace veřejného osvětlení není vyhotovena.  
 

 
7.2.8 Veřejný rozhlas 
 

Kvalita pokrytí území obce veřejným rozhlasem je z vetší části 
vyhovující. Ve staré části je rozvod signálu drátový, v nové části 
bezdrátový. 

 
7.2.9 Telekomunikace 
 

Kvalita pokrytí území obce telekomunikačními kanály je vyhovující. 
 

 
7.2.10 SMS info kanál 
 

Informační kanál prostřednictvím SMS není pro občany není 
zaveden. 
 

7.2.11 E-mail info kanál 
 

Informační kanál prostřednictvím e-mailu není pro občany není 
zaveden. 
 
 

7.2.12  Veřejně prosp ěšné stavby 
 

Přehled veřejně prospěšných staveb je uveden v textové části 
územního plánu. 
 
 

7.2.13 Veřejně prosp ěšná opat ření 
 

Přehled veřejně prospěšných opatření je uveden v textové části 
územního plánu. 
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7.3.1 Silni ční síť 

 
 
Středem obce prochází silnice III. třídy. Okolo obce vede silnice I/38 
Nymburk - Mladá Boleslav - Bělá pod Bezdězem - Doksy - Jestřebí.                    

 
 
7.3.2 Autobusová doprava 

 
 
Do katastru obce vedou pravidelné autobusové linky: 
 

 
 
 

7.3.3 Železni ční doprava 
 
Železniční doprava není na katastru obce zavedena.  
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7.3.4 Letecká doprava 
 
Letecká doprava není na katastru obce zavedena. 
 

7.3.5 Vodní doprava 
 
Vodní doprava není na katastru obce zavedena. 
 
 

7.3.6 Cyklistická doprava 
 
Cyklostezky: jsou na katastru obce vybudovány. 
Cyklotrasy: jsou na katastru obce značeny. 
 
 

7.3.7 Hipo doprava 
 

Hipo doprava není na katastru obce zavedena. 
. 
 

7.3.8 Pěší doprava 
 

Chodníky pro pěší jsou vybudovány z cca 25%. 
 

 
7.3.9 Doprava v klidu 
 

Parkovací plochy jsou v obci k dispozici na několika místech, ale 
jejich počet se jeví v současnosti jako dostatečný. V nové části 
parkovací plochy chybějí. 
 
 

7.3.10 Dopravní zna čení 
 
Horizontální zna čení 
Horizontální dopravní značení není provedeno. 
 
Vertikální zna čení 
Vertikální dopravní značení je převážně nevyhovující. 
 
Světelná signalizace 
Světelná signalizace není instalována. 
 
Akustická signalizace 
Akustická signalizace není instalována. 
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7.3.11 Pasportizace komunikací 

 
Pasportizace komunikací na katastru obce dosud nebyla dokončena. 
 
 

7.3.12 Dopravní  zát ěž 
 

Dopravní zátěž je v obci reflektována jako významný problém, 
především v blízkosti silnice III. 
 

7.3.13  Bezbariérová p řístupnost 
 

Bezbariérová přístupnost není převážně vytvořena. Bezbariérové 
úpravy jsou provedeny v kulturním domě. 
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7.4.1 Bydlení 

Bydlení v obci je řešeno v rodinných domech (98%) a bytových 
domech ( ve 2 %) 

 
Bydlení pro seniory 
Bydlení pro seniory není v obci vybudováno. 
 
Chráněné bydlení 
Chráněné bydlení není v obci vybudováno. 
 
Startovní bydlení 
Startovní bydlení není v obci vybudováno. 
 
Sociáln ě vylou čené lokality 
Na katastru obce se nenacházejí žádné sociálně vyloučené lokality. 
 

7.4.2 Školství a vzd ělávání 
 

 Základní vzd ělávání  
Základní školní vzdělávání 1. stupně se zajišťuje v místní škole. 
obce.  
 
Střední vzd ělávání 
Střední vzdělávání se zajišťuje mimo katastr obce. 
 
Vyšší vzd ělávání 
Vyšší vzdělávání se zajišťuje mimo katastr obce. 
 
Celoživotní vzd ělávání 
Celoživotní vzdělávání se zajišťuje mimo katastr obce. 

 
 
7.4.3 Zdravotnictví 

 
 Základní služby praktického léka ře 
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Praktický lékař dojíždí do obce 2x týdně. 
Služby specializovaných léka řských obor ů 
Služby specializovaných lékařských oborů se realizují mimo katastr 
obce. 
 
Výdejna lé čiv 
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče není v obci zřízeno. 

 
7.4.4 Sociální pé če 

 
 Terénní sociální služba 

Terénní sociální služba se poskytuje individuálně z Mladé Boleslavi. 
 
Denní stacioná ř 
Nejbližší domov pro seniory se nachází v Mladé Boleslavi. 

 
Domov pro seniory 
Nejbližší domov pro seniory se nachází v Mladé Boleslavi. 

. 
 
7.4.5 Kultura 
 

Místní knihovna 
V obci místní knihovna je zřízena. 
 
Kulturní za řízení 
Kulturní aktivity probíhají v kulturním domě vedle obecního úřadu. 
Prostor má kapacitu cca 200 osob. 
 
 

7.4.6 Sport a t ělovýchova 
 

V obci jsou vybudována hřiště na fotbal, tenis a stolní tenis. 
 
7.4.7 Služby  
 

V obci jsou poskytovány základní živnostenské služby. 
 

 
7.4.8 Turistický ruch  
 

V obci probíhá pouze individuální turistický ruch.  
 

7.4.9 Pasportizace drobných památkových objekt ů  
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Pasportizace drobných památkových objektů nebyla provedena. 

 
 
7.5.1 Územní systém ekologické stability 
 

Územní plán vymezuje územní systém ekologické stability (dále jen 
ÚSES) lokálního a regionálního významu. Územní plán vymezuje 
skladebné části z hlediska prostorového (funkční, nefunkční), 
nehodnotí jejich biologické a ekologické funkce. Prvky ÚSES se dále 
dělí na centra a koridory. V plochách a koridorech prvků ÚSES se 
nepřipouštějí změny, které by znamenaly snížení stupně jejich 
ekologické stability.  
 

3.5.2 Významné krajinné prvky 
 
V území se významné krajinné prvky definované zvlášním právním 
předpisem nevyskytují. 
 

3.5.3 Památné stromy 
 
V obci nejsou vyhlášeny dva památné stromy.  
 
 

3.5.4 Protierozní opat ření 
 
Koncepce uspořádání krajiny počítá s realizací protierozních 
opatření (např. větrolamy, mezové porosty, doprovody cest) v rámci 
přípustného využití ostatních ploch s rozdílným způsobem využití. 
 

3.5.5 Prostupnost krajiny 
 
Prostupnost zemědělské krajiny, včetně migračních možností pro 
faunu a flóru, zajišťuje především současná a navrhovaná síť 
místních a účelových komunikací, provázená stávajícími a 
navrhovanými doprovodnými pásy a liniemi keřové a stromové 
zeleně. Nedílnou součástí systému, zajišťujícího prostupnost krajiny, 
je vymezená síť prvků ÚSES. 
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7.5.6 Pasportizace ve řejné zelen ě 
 

Pasportizace veřejné zeleně nebyla provedena. 
 

7.5.7 Ovzduší 
 

Kvalita ovzduší je v současné době v obci reflektována jako 
významný problém, především v topné sezóně. 
 

7.5.8 Vodstvo 
 

Kvalita povrchové vody je v současné době v obci reflektována jako 
významný problém především v souvislosti s recipientem domácích 
septiků. 
 
 

7.5.9 Povod ňový plán 
 

Povodňový plán nebyl vypracován. 
 

7.5.10 Protipovod ňová ochrana 
 

Z hlediska protipovodňové ochrany se provádí pravidelné 
pročištování odtokových tras povrchových vod v intravilánu. 

 
 
7.5.11 Otřesová zát ěž 
 

Otřesová zátěž není v obci reflektována jako významný problém. 
 
7.5.12 Hluková  zát ěž 
 

Hluková zátěž není v obci reflektována jako významný problém. 
 

7.5.13 Prachová  zát ěž 
 

Prachová zátěž není v obci reflektována jako významný problém. 
 

7.5.14 Pachová  zát ěž 
 

Pachová zátěž je v obci reflektována jako významný problém 
v souvislosti s technologickým provozem areálu Dechtochema-TN 
a.s. 
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7.5.15 Protihluková ochrana 
 

Protihluková opatření nejsou v obci provedena.  
 
 

7.5.16 Odpadové hospodá řství 
 

 
Komunální odpad 
Likvidace tuhého komunálního odpadu je řešena periodickým 
svozem. 
 
Recyklovatelný odpad 
Recyklovatelný odpad je shromažďován pro periodický svoz 
v kontejnerech 1100 litrů. 
 
Kovový odpad 
Nebezpečný odpad je shromažďován ve sběrném dvoře. 
 
Nebezpečný odpad 
Nebezpečný odpad je shromažďován ve sběrném dvoře.  
 
Bioodpad 
Biologicky rozložitelný odpad je likvidován v komunitní kompostárně 
u hřiště. 
 
Elektroodpad  
Nebezpečný odpad je shromažďován ve sběrném dvoře. 
 
Velkoobjemový odpad  
Velkoobjemový odpad je možno předat k likvidaci v rozloženém 
stavu do sběrného dvora. 
 
Expirovaná farmaka  
Zpětný odběr nepoužitých a expirovaných farmak v obci neprobíhá. 
 
Odpadový olej  
Nebezpečný odpad je likvidován individuálně. 
 
 
Hřbitovní odpad 
Hřbitovní odpad je likvidován v rámci komunálního odpadu. 
 
Stavební a demoli ční odpad 
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Likvidace stavebního a demoličního odpadu se provádí individuálně. 
 
Likvidace vozidel  
Ekologickou likvidaci motorových vozidel se zajišťuje individuálně. 
 
Likvidace odpadového sn ěhu 
Sníh se rozpouští na dočasných deponiích. 
 
 
Sběrné místo 
V obci je zřízeno 5 sběrných míst. 
 
Sběrný dv ůr 
V obci jsou vybudovány 2 sběrné dvory. 

 
 
7.5.17 Brownfields lokality 
 

Podle údajů národní databáze brownfieldů se na katastru obce 
nenachází žádná „deprimující zóna“ ( výraz Ministerstva pro místní 
rozvoj ČR ).  

 
7.5.18 Radonová zát ěž prost ředí 
 

Na území obce se výrony přírodních radionuklidů vyskytují  
se střední intenzitou. 
 

7.5.19 Azbestová zát ěž prost ředí 
 

Na území obce se nacházejí stavební materiály obsahující azbest. 
 

7.5.20 Architektonické bariéry prost ředí 
 

Na území obce se nacházejí architektonické bariéry pro osoby 
s omezenou schopností pohybu a orientace. 

 
7.5.21 Nepovolené skládky 
 

Nepovolené skládky vznikají výjimečně  v odlehlých částech katastru 
a jsou v zárodku likvidovány v souladu se zákonem o odpadech. 

 
 
7.5.22 Znečišťování vzduchu 
 

Ke znečišťování vzduchu v obci dochází v období inverze během 
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topného období. 
 

7.5.23 Znečišťování vody 
 

Ke znečišťování vody dochází při nedovoleném vypouštění septiků 
do vodoteče. 
 

7.5.24 Znečišťování ve řejných prostranství 
 

Ke znečišťování veřejných prostranství dochází při venčení psů, 
v důsledku nezvladatelné konzumace alkoholických nápojů a 
nedodržováním základních hygienických návyků. 
 

7.5.25 Znečišťování ve řejných komunikací 
 

Ke znečišťování veřejných komunikací dochází v souvislosti 
s provozem zemědělské techniky. 
 

7.25.26 Péče o les 
 

Obec má zpracován lesní hospodářský plán. 
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7.6.1 Veřejná správa  
 

Základní výkon veřejné správy zajišťuje místní obecní úřad. 
Obcí II. stupně s pověřeným úřadem v přenesené působnosti výkonu 
státní správy je město Bělá pod Bezd ězem. Obcí III. stupně s 
rozšířenou působností samosprávy je město Mladá boleslav . 
 

7.6.2 Vnit řní vztahy 
 

Výbory: 
- Finanční výbor zastupitelstva 
- Kontrolní výbor zastupitelstva 
 
- Výbor pro životní prostředí 
- Stavební výbor 
- Výbor pro pořádek a sport 
- Kulturní výbor 

 
7.6.3 Vývoj rozpo čtu ( zdroj: www. rozpocetobce.cz )  
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7.6.4 Informa ční a komunika ční kanály 
 

- vývěsky 
- webové stránky 
- veřejný rozhlas 
- zpravodaj 

 
7.6.5 Symboly obce 
 

Znak obce 
Vlajka obce 

 
7.6.6 Získaná ocen ění obce 
 

Obec nezískala žádná ocenění. 
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7.6.7 Hřbitovní správa 
 

Hřbitovní správu provádí pověřený pracovník obecního úřadu. 
 

7.6.8 Hřbitovní pasport 
 

Hřbitovní pasport není zpracován. 
 

 
7.6.9 Příspěvkové organizace 
 

Obec zřídila příspěvkové organizace: MŠ a ZŠ 
 
 
7.6.10 Vnější vztahy 
 

Obec je aktivním členem t ěchto organizací: 
 

Svazek obcí Máchův kraj 
LAG Podralsko z. s. 
 
Partnerské obce  
Obec neudržuje oficiální partnerské vazby s jinými obcemi. 
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7.7.1 Místní zájmové organizace 
 

V obci jsou samostatné zájmové organizace: 

 
 
pramen: webové stránky obce 
 
 
 

7.7.2 Místní náboženské organizace 
 

V obci samostatné náboženské organizace nejsou. 
 
 

7.7.3 Významní rodáci 
 

Synové a dcery obce: 
 
Prof. Jaroslav Václav Holeček (1907-1982) rodák z Čisté, 
akademický malíř, sklářský výtvarník, profesor VŠUP.  
Autor návrhů a realizátor vitrážových oken s náměty českých patronů 
pro Československou smírčí kapli na Olivetské hoře v Jeruzalémě. 
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7.7.4 Čestní ob čané obce 
 

Obec dosud čestné občanství nikomu neudělila. 
 
 
7.7.5 Obecní kroniká řství 
 

Obec vede psanou obecní kroniku. 
Obec vede elektronickou obecní kroniku. 
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7.8.1 Péče o děti 

 
Pro děti jsou k dispozici dětská hřiště ve třech místních částech. 
V obci funguje 1 dětský kroužek. 
 
 

7.8.2 Péče o seniory 
 
Péče o seniory se poskytuje individuálně. 
 
 
 

7.8.3 Péče o zdravotn ě znevýhodn ěné osoby 
 
Péče o zdravotně znevýhodněné osoby se poskytuje individuálně. 
 
 

7.8.4 Péče o sociáln ě znevýhodn ěné osoby 
 
Péče o sociálně znevýhodněné osoby se poskytuje individuálně. 
 
 

7.8.5 Komunitní plán sociálních služeb 
 
Komunitní plán sociálních služeb nebyl v obci zpracován.  
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7.9.1 Dopravní bezpe čnost 

 
V obci je dopravní bezpečnost reflektována jako významný 
společenský problém. 
 

7.9.2 Osobní bezpe čnost 
 
V obci není osobní bezpečnost reflektována jako významný 
společenský problém. 
 

7.9.3 Majetková bezpe čnost 
 
V obci není majetková bezpečnost reflektována jako významný 
společenský problém. 
 

7.9.4  Požární ochrana  
 

Požární ochrana je zajišťována prostřednictvím IZS a SDH Katusice. 
 
 

7.9.5  Civilní obrana  
 

Civilní obrana je zajišťována prostřednictvím IZS a SDH Katusice. 
 
Zóny havarijního plánování  
V obci se skladování materiálu civilní ochrany a humanitární pomoci 
neřeší. 
 
Ochrana p řed průlomovou vlnou  
Na území obce se ochrana před průchodem průlomové vlny vzniklé 
zvláštní povodní neřeší. 
 
Seznam protiradia čních úkryt ů  
Obec nemá zpracován „Seznam protiradiačních úkrytů budovaných 
svépomocí za branné povinnosti státu“. V současné době lze úkryt 
trvale bydlícího obyvatelstva zabezpečit především domovními 
sklepy, případně sklepy veřejných budov. 
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7.9.6  Obecní policie  
 

Obecní policie není v obci zřízena. 
 
 
 

7.9.7 Projevy vandalismu 
 
V obci k projevům vandalismu dochází sporadicky ve sportovním 
areálu. 
 
*** 

 


