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Modletický́ věstník
Zpravodaj obce
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Výběr z obsahu
Výsledky krajských voleb v Modleticích
Nové stezky
Požární prevence – komíny a topná sezóna
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Důležité kontakty
Obecní úřad Modletice
Modletice 6,
IČ: 00640158
DIČ: CZ00640158
Číslo účtu: 13322201/0100
Telefon: 323 637 107, 323 637 187
ID datové schránky: bdmbgms
E-mail: obec@modletice.cz
https://www.modletice.cz
Úřední hodiny úřadu:
(podatelna, evidence obyvatel,
ověřování, poplatky, CzechPOINT)
Pondělí a středa: 7:30 – 12:00
14:00 – 17:00
Telefon: 323 637 107
Úřední hodiny starosty obce:
Pondělí a středa: 14:00 - 17:00
Telefon: 725 021 855
Obecní policie
V Modleticích působí od 1. 4. 2016
Obecní policie Vestec
Adresa: Vestecká 3,
252 42 Vestec
www.opvestec.cz
E-mail: info@pvestec.cz
Telefon: 739 156 156
Okrskář
str. Radek Bus – 739 156 156,
E-mail: radek.bus@opvestec.cz

Havárie vody a kanalizace
Petr Vácha - 608 024 821
Hlášení závad
Závady a poruchy v obci můžete
hlásit telefonicky na:
tel. číslo: 323 637 187
e-mailem: obec@modletice.cz
Popis poruchy
Prosíme o co nejkonkrétnější popis
poruchy (v případě e-mailové
komunikace můžete přidat
i fotografii aktuálního stavu)
V případě hlášení nefunkční lampy
veřejného osvětlení prosíme o identifikaci pomocí čísla štítku, kterým je
každá lampa v obci označena.
Moc děkujeme za spolupráci
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Výběr ze zápisu zastupitelstva
Zápis z řádného
zastupitelstva 1. 7. 2020
●Zastupitelé projednávali návrh kupní
smlouvy o koupi pozemků parc. č. 64
a parc. č. 89/1 v k.ú. Modletice u Dobřejovic. Na základě této smlouvy majitelé uvedené pozemky prodávají
a obec Modletice je kupuje do svého
majetku. Na pozemcích se nachází
stavby v majetku obce, ovšem pozemky pod těmito stavbami byly dlouhodobě ve vlastnictví jiného majitele.
Díky koupi pozemků dojde k vypořádání vlastnických vztahů a sloučení
pozemků a staveb do jedné nemovitosti. Celková výměra kupovaných pozemků činí 307 m2 a obec Modletice
je kupuje za cenu ve výši 1000,-Kč za
1 m2.
●Zastupitelé projednávali smlouvu
mezi obcí Modletice a majiteli budovy
č.p.1 o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě veřejného
osvětlení v obci Modletice. Uvedenou
smlouvou si smluvní strany dohodly
práva a povinnosti pro umístění veřejného osvětlení obce Modletice na budovu č.p. 1.
●Zastupitelstvo obce Modletice
schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene mezi obcí Modletice
a společností Pražská plynárenská
Distribuce, a.s., členem koncernu
Pražská plynárenská, a.s. na zřízení
věcného břemene na pozemcích
parc. č. 155/5, 155/6, 155/7, 155/8,
156/4, 156/8, 628 a 242/2 vše v k.ú.
Modletice u Dobřejovic za náhradu
13 650,-Kč bez DPH.
●Byl předložen návrh smlouvy mezi

obcí Modletice a firmou Kaufland
Česká republika v.o.s. o poskytnutí
peněžitého daru obci. Firma Kaufland
poskytne obci touto smlouvou peněžitý dar na rozvoj obce v oblasti vědy
a vzdělávání, školství, požární
ochrany, zdravotnictví, ekologie, tělovýchovy a sportu a na policii. Zastupitelé smlouvu projednali a
jejím
zněním souhlasí.
●Byla předložena studie projektu zřízení prvního stupně základní školy
v Modleticích. Společně se studií byla
předložena nabídka AP STUDIA s.r.o.
na zpracování projektové dokumentace pro uvedený projekt. Zastupitelé
se se studií seznámili a dohodli se, že
na základě předložené studie a nabídky na zpracování projektové dokumentace souhlasí s pokračováním
prací na projektové dokumentaci pro
stavební povolení.
-ja-

Zápis z řádného
zastupitelstva 5. 8. 2020
●Zástupci firmy HOPI Holding představili studii možného rozvoje firmy
HOPI v katastru obce Modletice. Studie předpokládá využití stávající kancelářské budovy na adrese Modletice
č.p. 80, ke které bude doplněna
stavba nového objektu pro skladování
a logistiku.
Zastupitelé se seznámili s předloženou studií a na základě informací
o plánované výstavbě a budoucím
provozu celého areálu projednávali
požadavky obce, za kterých by bylo
možné studii rozvoje realizovat.
Vzhledem k rozsahu projektu a chybějící technické vybavenosti obce
3
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Výběr ze zápisu zastupitelstva
v okolí areálu č.p. 80 požadují zastupitelé po investorovi, aby společně
s plánovanou výstavbou byly realizovány další související investice.
Jedná se především o investice do
technické vybavenosti obce a o příspěvek na rozvoj obce. Pro další jednání o možné budoucí výstavbě se
zastupitelé dohodli na následujících
požadavcích obce:
- vybudování chodníku kolem celého
areálu
- vybudování veřejného osvětlení
kolem chodníku
- vybudování vedení pro datové
kabely kolem chodníku a pro
veřejné osvětlení
- ve spodní části areálu (mezi
areálem a obytnou zónou)
vybudovat zelený val se stromy
pro oddělení areálu od obytné zóny
obce; výška valu a množství
a druhy vysázené zeleně musí být
provedené tak, aby nedocházelo
k rušení obytné zóny provozem
areálu
- poskytnutí finančního příspěvku
obci Modletice na rozvoj obce ve
výši 10 mil. Kč
- osvětlení areálu (budov) technicky
realizovat tak, aby nedocházelo
k oslňování řidičů na okolních
silnicích.
●Byl předložen dodatek č. 1 ke
smlouvě o dílo „Okružní křižovatka
v km 1,391.91 u areálu T-SPORT
a SOPS – Modletice včetně chodníku
k zastávce BUS“. Dodatek smlouvy
zohledňuje změny v provedení přeložek plynu a vodovodu, které bylo
nutné provést na základě nových požadavků správců těchto sítí. V souvi4

slosti s těmito změnami dojde k prodloužení termínu pro dokončení díla.
●Byla předložena žádost o vyjádření
k návrhu realizace výstavby rodinného domu na pozemcích parc.
č. 70/2 a 544 v Modleticích. Zastupitelé žádost projednali a na základě
předloženého návrhu konstatovali následující problémy:
- vjezd na pozemek (vybrané řešení
není z hlediska obce přípustné)
- připojení na sítě (kanalizace,
vodovod)
- počet parkovacích míst na
pozemku.
Vzhledem k výše uvedeným problémům obec stavbu nedoporučuje.
●S ohledem na předešlá jednání
s majitelem areálu „Sklad Modletice
s.r.o.“ zastupitelé projednávali další
postup pro plánování využití lokality
označované jako „Mlýnský rybník“.
Majitel areálu přednesl zájem o výstavbu bytových či řadových domů
a zároveň deklaroval ochotu prodeje
areálu obci Modletice. Zastupitelé
obce diskutovali o možném využití
areálu pro potřeby obce a jako vhodnou možnost pro uvedenou lokalitu
vidí výstavbu areálu základní školy.
Zastupitelé si uvědomují finanční náročnost takového projektu, ovšem
vzhledem k vytíženosti okolních základních škol a vzhledem k demografické analýze se v následujících
letech očekává další zhoršení dostupnosti volných míst v okolních základních školách. S ohledem na tyto
okolnosti se zastupitelé dohodli, že
mají zájem o koupi této lokality a pověřují vedení obce k dalšímu jednání
o podmínkách prodeje.
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Výběr ze zápisu zastupitelstva
●Zastupitelé projednávali nabídku na
odkup pozemku parc č. 575 v Modleticích. Jedná se o pozemek zeleně
kolem Chomutovického potoka tzv.
cesta ke kapličce. Majitelé pozemku
nabídli možnost prodeje obci Modletice. K nabídce byl vznesen návrh na
provedení směny uvedeného pozemku za obecní pozemek parc.
č. 561/1. Zastupitelé s návrhem souhlasí a preferují provést směnu předmětných pozemků.
-ja-

Zápis z řádného
zastupitelstva 2. 9. 2020
●Byl předložen návrh smlouvy mezi
obcí Modletice a firmou Kaufland
Česká republika v.o.s. o poskytnutí
peněžitého daru obci. Firma Kaufland
poskytne obci touto smlouvou peněžitý dar na rozvoj obce v oblasti vědy
a vzdělávání, školství, požární
ochrany, zdravotnictví, ekologie, tělovýchovy a sportu a na policii. Zastupitelé smlouvu projednali a jejím
zněním souhlasí.
●Byl předložen dodatek č. 1 ke
smlouvě o dílo „Zvýšení kapacity Mateřské školy Modletice – Přístavba
a stavební úpravy MŠ Modletice“. Dodatek smlouvy zohledňuje změny,
které byly provedeny v průběhu výstavby. Dodatkem dochází ke změně
celkové ceny díla na 27 432 921,62 Kč
bez DPH a 33 193 835,16 Kč vč. DPH.
●Před projednáváním bodu Ing. Libor
Hanuš a pan Jiří Szalai oznámili, že
jako členové spolku SDH Modletice
jsou ve střetu zájmu s projednávanou
věcí.
Spolek Sbor dobrovolných hasičů
Modletice předložil žádost o poskyt-

nutí finanční podpory na činnost tohoto spolku v roce 2020.
Zastupitelé se během projednávání
seznámili s použitím finanční podpory, kterou obec poskytla spolku
SDH Modletice v roce 2019 a konstatovali, že finanční prostředky za rok
2019 byly vynaloženy v souladu
s účelem poskytnuté podpory. Zastupitelé souhlasí s podporou spolku pro
rok 2020 ve shodné výši jako v uplynulém roce tj. 50 000,- Kč. Příspěvek
je určen jako finanční podpora na činnost spolku. Příspěvek bude poskytnut formou finančního daru na
základě veřejnoprávní smlouvy mezi
obcí Modletice a spolkem Sbor dobrovolných hasičů Modletice.
●Zastupitelé projednávali žádost
Ing. Libora Hanuše o možnosti využití
částí Mlýnské louky pro konání svatebního obřadu a svatební oslavy.
Během
projednávání
seznámil
Ing. Libor Hanuš zastupitele s technickým zajištěním a zabezpečením
akce. Zároveň uvedl opatření, které
zabrání možnému poškození majetku
obce. Zastupitelé s konáním svatební
oslavy na Mlýnské louce souhlasí.
●Zastupitelé projednávali nabídku na
zpracování prováděcí dokumentace
(dokumentace pro výběr zhotovitele
stavby) na stavbu ZŠ Modletice od
firmy AP STUDIO s.r.o. Firma nabízí
zpracování dokumentace pro výběr
zhotovitele
stavby
za
cenu
425 000,- Kč bez DPH. Zastupitelé
s předloženou nabídkou souhlasí
a souhlasí s uzavřením smlouvy na
tuto zakázku.
●Zastupitelé projednávali způsob pronajímání, výběr nájemníků a stano5
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Výběr ze zápisu zastupitelstva
vení nájemného pro obecní byt
č. 6/19 v budově č. p. 19. Zastupitelé
konstatovali, že záměr pronajmout
daný byt bude v souladu se zákonem
č. 128/2000 Sb., Zákon o obcích, zveřejněný na úřední desce obce Modletice včetně hodnotících kritérií, podle
kterých bude ze zájemců o pronájem
bytu vybrán nájemce (např. jeho přínos pro potřeby obce a jejich obyvatel, vztah k danému místu apod.),
a včetně návrhu nájemní smlouvy.
V souladu se žádostí o dotaci na
„Koupi bytu do majetku obce Modletice“ bude byt č. 6 v domě čp. 19
v Modleticích sloužit jako motivační
pobídka pro učitele Základní školy
Průhonice, okres Praha – západ, přičemž výuka bude probíhat na detašovaném pracovišti v Modleticích, nebo
pro lékaře, který v Modleticích zřídí
a bude provozovat ordinaci. Třetí
možností je jeho pronájem osobě,
jejíž přítomnost je pro obyvatele obce
Modletice přínosná. Nájemní smlouva
bude uzavřena po dobu trvání pracovního poměru v základní škole
nebo po dobu provozování lékařské
praxe v obci.
Konkrétní výše nájemného bude stanovena na základě analýzy aktuálního stavu na trhu s nájemním
bydlením a bude odpovídat nájemnému v obdobné nemovitosti v místě
a čase obvyklém se zohledněním
Analýzy nájemného v České republice zpracované firmou Deloitte pro
Ministerstvo pro místní rozvoj České
republiky.
Zastupitelé zároveň projednali návrh
nájemní smlouvy, která bude s nájemci uzavírána. V závislosti na vy6

braném nájemci bude do smlouvy doplněno ustanovení týkající doby trvání
nájemní smlouvy (učitel, lékař apod.).
●Zastupitelé projednávali doplnění
strategického plánu rozvoje obce
o projekt Základní škola Modletice.
S ohledem na naplněnost okolních
základní škol a na základě analýzy
počtu potřebných míst ve školách pro
následující léta, vidí zastupitelé vybudování základní školy v Modleticích
jako projekt, který zajistí nová místa
v základních školách a zároveň zlepší
občanskou vybavenost v obci Modletice. Se zařazením projektu do strategického
plánu
rozvoje
obce
zastupitelé souhlasí.
●Zastupitelé projednávali žádost
o příspěvek na činnost Rybářského
spolku Modletice, z.s. Zastupitelé při
projednávání žádosti konstatovali, že
mezi spolkem a obcí je uzavřena
smlouva o užívání Zámeckého rybníka v Modleticích, ze které spolku
plynou určité povinnosti. Tyto povinnosti zatím nebyly ze strany spolku
plněny. Proto se zastupitelé dohodli
následovně:
- obec Modletice požaduje zjednání
nápravy a plnění uzavřené
smlouvy,
- v případě, že nebude smlouva
plněna bude smlouva vypovězena,
- pro potřeby vylovení nežádoucích
druhů ryb obec Modletice pomůže
se zajištěním nutného vybavení pro
výlov finanční částkou ve výši
20 000,-Kč,
- zastupitelé souhlasí s konáním
rybářských závodů.
-ja-
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Informace z obce
Obecní úřad nabízí ochranné
prostředky a dezinfekci

Stejně jako v době jarního nouzového stavu nabízí Obec Modletice
pomoc občanům obce. Pro občany
obce nabízí obec Modletice dezinfekci a ochranné roušky. Jedná se
o bavlněné roušky s kapsou pro výměnný filtr. Rouška se dá opakovaně
použít. K roušce je 20 náhradních filtrů. Dále je k dispozici dezinfekční
prostředek balený v 0,5l láhvích.
V případě zájmu se obraťte na
obecní úřad, kde jsou prostředky
k vyzvednutí.

Změna úředních hodin
obecního úřadu
V souvislosti s nařízením vlády
o omezení úředních hodin na úřadech byl upraven rozsah úředních
hodin na OÚ Modletice. Po dobu
platnosti nařízení mohou být úřední
hodiny maximálně 2 dny v týdnu
a v každém z těchto dnů nejvýše 5
hodin.
Proto po dobu platnosti nařízení jsou
úřední hodiny na Obecním úřadě

V obci i nadále
fungují veřejná
dezinfekční
místa před budovou OÚ a na
zastávce u rybníka.
Pro ty z vás, kteří
nemocí COVD19 přímo onemocněli nebo jsou v karanténě a nemají možnost vyžití
rodiny či přátel pro zajištění nákupů
potravin či léků, nabízí obecní úřad
pomoc s jejich zajištěním. V případě
potřeby kontaktujte obecní úřad,
který vám zajistí pomoc.
Občané ve svízelné sociální situaci
se mohou pro pomoc také obrátit na
odborné poradenství. Tuto službu
pro občany Modletic poskytuje na základě smlouvy MAS Říčansko a je
zdarma. Služby jsou k dispozici
každý všední den vždy od 9:00 do
16:00 na telefonu 725 369 985 nebo
774 780 543.

Modletice upraveny následovně:
Pondělí 9.00 - 12.00 15.00 - 17.00
Středa 9.00 - 12.00 15.00 - 17.00
V uvedených dnech je možnost využít služby CZECHPOINT, ověřování
a plateb poplatků.
Upřednostňujte písemný, elektronický či telefonický kontakt před
osobním kontaktem ve všech případech, kdy je to možné.
V nezbytných případech, kdy musíte
osobně na úřad, dodržujte 2 m odstupy v budově a zajistěte ochranu
úst a nosu rouškami.
OÚ Modletice
7
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Informace z obce
Výsledky voleb v Modleticích
Ve dnech 2. a 3.
října
se
také
v
Modleticích
uskutečnily volby
do zastupitelstva
Středočeského
kraje.Volební účast
byla oproti zbytku
republiky, a také
kraji, nadprůměrná. Je vidět, že občanům skutečně záleží na tom, kdo bude
zvolen, a tak do jediné volební místnosti
v Modleticích dorazilo 143 voličů ze 343
oprávněných, tedy 41,69 %. Dva
z těchto voličů hlasovali chybně a jejich
hlasy tak nebyly započítány. Nicméně
podívejme se na výsledky z Modletic,
které jsou trošku jiné, oproti zbytku
kraje.
Také u nás zvítězili Starostové a nezávislí, kteří získali 44 hlasů, tedy
(31,20 %), následovaní s velkým odstupem trojicí, která vedla vyrovnaný souboj: Hnutí ANO 2011 obdrželo 23 hlasů
a 16,31 %, následované Občanskou
demokratickou stranou s 22 hlasy
a 15,60 % v těsném závěsu s Českou
pirátskou stranou a jejich 21 hlasy
a 14,89 %. Větší odstup měli Spojenci,
tedy koalice TOP09, Hlas a Zelení, kteří
získali 11 hlasů a 7,80 %. O další umístění se dělí Svoboda a přímá demokracie společně s Komunistickou stranou
Čech a Moravy, které obdržely shodně
6 hlasů a 4,25 %. V Modleticích ještě
volili lidé Trikóru hnutí občanů (4;
2,83 %) a DSZ – ZA PRÁVA ZVÍŘAT
a Českou stranu sociálně demokratickou (shodně 2; 1,41 %)
Letošní hlasování bylo složitější vzhle8

dem k probíhající pandemii Covid-19.
Členové volební komise byli po celou
dobu v rouškách a pracovali v jednorázových rukavicích a pravidelně desinfikovali volební místnost. Jim patří velký
dík za zvládnutí náročnějších voleb.
S odstupem času je jasně identifikovatelné, že volby neměly vliv na šíření viru
v Modleticích.
-js

Nová otevírací doba pošty
Česká pošta se rozhodla otevírací doby
svých poboček v menších obcích sjednotit. "Hlavním principem změny je nahrazení tzv. dvousměnného provozu
jednosměnným," uvedl mluvčí pošty
Matyáš Vitík. V praxi to bude vypadat
tak, že místo dvou pracovníků, kteří se
v jednom dni střídali ve dvou intervalech, bude nově jeden pracovník zajišťovat přepážku v pondělí a ve středu od
otevření pošty až do 18:00 a v úterý,
čtvrtek a v pátek od 08:00 až do uzavření konkrétní pobočky.
Tato změna se dotkla i naší „spádové“
pošty v Dobřejovicích, která má
od 1. 10. nově tuto otevírací dobu:
Pondělí:
od 11 do 12 a od 13 do 18 hodin
Úterý:
od 8 do 12 a od 13 do 15 hodin
Středa:
od 11 do 12 a od 13 do 18 hodin
Čtvrtek:
od 11 do 12 a od 13 do 18 hodin
Pátek:
od 11 do 12 a od 13 do 18 hodin
V sobotu a v neděli má pošta v Dobřejovicích zavřeno.
-js-
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Nová stezka do Dobřejovic

S Dobřejovicemi souvisí i další
zpráva, která je více než příjemná.
Obec Dobřejovice vybudovala na
svém území novou stezku, která začíná na louce nedaleko modletické
hasičárny a po níž se snadno dostanete jak do Dobřejovic, tak také do
Herinka, protože v úrovni pražského
okruhu, který stezka podchází, je
křižovatka. Cesta je nenáročná a jediným trnem na této růži je přechod
přes silnici II/101, který je však na
velmi přehledném místě. I tak zde
dbejte zvýšené pozornosti.
Slavnostní otevření bylo naplánováno při Špacíru, který však z důvodu probíhající pandemie byl
přesunut na zatím neznámý termín.
Tak snad se brzy zadaří a dojde i ke
slavnostnímu otevření. -js-

ocení všichni obyvatelé Modletic,
Doubravice a přespolní ve všech věkových kategoriích. Jedná se o lokality za Mlýnským rybníkem, pěší
cesta do Popoviček a lokalita v Rybníčkách (stezka propojující Modletice s Doubravicí a kolmá cesta

Nové naučné prvky
u cest v Modleticích
Stávající stezky v Modleticích byly
osazeny naučnými prvky, které jistě
9
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k ní). Na desítkách prvků si můžete
vyzkoušet nejrůznější hry, frotáže,
spojení s mobilní aplikací apod.,
které vás zábavnou cestou naučí, co
jste možná do teď nevěděli. Na své
si přijdou opravdu všichni, ale zejména děti. Když k vám teď přijde
návštěva, tak už víte, kam ji po dobrém obědě vzít.
Jistě oceníte i spoustu nových míst
pro odpočinek, které vznikly kolem
obou rybníků a na zmíněných trasách, ať už jde o lavičky s výhledem,
nebo rovnou celý piknikový set lavic
a stolů pod stříškou.
10

Věřme, že nám budou prvky sloužit
co nejdéle bez zásahu vandalů. -jsPandemie Covid-19, která právě
nejvíc řádí v naší kotlině, bohužel
zabraňuje tomu, abychom Vám slíbili kulturní program na následující
měsíce, protože se vše vyvíjí rychleji,
než jsou uzávěrky časopisů schopny
reagovat. Proto prosím sledujte
stránky www.modletice.cz, kde je kulturní kalendář čtyřech spřátelených
obcí, případně můžete navštívit rovnou tento kalendář na odkazu
zakulturou.jdem.cz.
-js-
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Můžete se těšit
Pandemie Covid-19, která právě
nejvíc řádí v naší kotlině, bohužel
zabraňuje tomu, abychom Vám slíbili kulturní program na následující
měsíce, protože se vše vyvíjí rychleji,
než jsou uzávěrky časopisů schopny

reagovat. Proto prosím sledujte
stránky www.modletice.cz, kde je kulturní kalendář čtyřech spřátelených
obcí, případně můžete navštívit rovnou tento kalendář na odkazu
zakulturou.jdem.cz.
-js-

Pevence
Začala topná sezóna – máte kominíka, si minimálně sáhne na
knoflík - „co kdyby?“.
vyčištěný komín?
Nastal podzim a průměrné denní
teploty klesly.
Ve vyšších
oblastech již
padal první
sníh. A my,
aktivujeme
své
kotle
a přitápíme
si alespoň
večer a po ránu, aby nám nebylo
zima od nohou. Jak ale vypadají
naše kotle a komíny po létě? Určitě
by je měl před zprovozněním prohlédnout odborník, abychom si byli
jisti, že topení v nadcházející topné
sezóně bude bezpečné.
Přiznejme si upřímně, kdo z nás
věří, že kominíci nosí štěstí? Přestože je praktická stránka této pověry
již dávno zapomenuta, najde se
velká skupina lidí, která když vidí
12

A proč vlastně kominíci nosí štěstí?
Traduje se, že když se už v počátcích řemesla objevil kominík ve vesnici, znamenalo to pro ni štěstí. Od
nevyčištěných komínů vždy vznikalo hodně požárů, a to zejména
kvůli sazím. Zvláště ty z tuhých
paliv, jako je například dřevo, jsou
vysoce hořlavé a pak je k požáru
jen krůček. Navíc dobře vymetený
komín a táhnoucí kamna opravdu
přináší pohodu a klid do domácnosti. Když kamna dobře netáhnou,
je ohroženo teplo domova, vaření,
pečení a když přijde kominík a pročistí komín, v kamnech začne praskat dříví a doma zavládne
spokojenost.
I když dnes již k topení spíše než
tuhá paliva používáme plyn, jídlo
ohříváme v mikrovlnné troubě a to,
že máme na domě komín, už skoro
ani nevnímáme, hasiči by tuto domněnku rychle vyvrátili.

10_3_Modletice2020.qxp_Sestava 1 10.11.20 20:38 Stránka 13

Prevence
Jak často kontrolovat a čistit
komín?
Minimálně jednou do roka by ale
měl komín prohlédnout kominík.
Kontrolu, čištění a příp. revizi spalinové cesty by měla provádět odborně způsobilá osoba, která je
držitelem živnostenského oprávnění
v oboru kominictví. Kontrolou spalinové cesty se rozumí posouzení
konstrukčního provedení spalinové
cesty včetně připojení spotřebiče
paliv, posouzení provozuschopnosti
komína, posouzení přístupu ke komínu, posouzení stavebně technického stavu spalinové cesty
a zajištění požární bezpečnosti
stavby.
Čištěním spalinové cesty se provádí
odstraňováním pevných usazenin
ve spalinové cestě. Pokud není
možné dehtové usazeniny odstranit
z průduchů jinak, tak se smí použít
způsob tzv. vypalování komína.
Tuto činnost provádí pouze držitel
živnostenského oprávnění v oboru
kominictví a činnost je nutné nejméně 5 pracovních dnů před zahájením nahlásit příslušného HZS
kraje.
Co mohu zkontrolovat sám?
– Je kouřovod řádně upevněn?
– Není spotřebič nebo kouřovod
propálený?
– Fungují uzávěry komínových
dvířek?
– Jsou funkční přívodní šňůry
a zásuvky u kotle?

– Je dimenzování pojistek
v případě elektrických spotřebičů
dostatečné?
– Je komín celistvý, neprodyšný,
bez spár a omítnutý?
– Je zařízení domácnosti v
dostatečném odstupu od
tepelného zdroje, příp. je použita
tepelná a nehořlavá izolace?
Co dělat, když začne v komíně
hořet?
Urychleně odstraňte veškerý hořlavý materiál z blízkosti komínového
tělesa. Zavolejte na linku 150 nebo
112. Požár v komíně nikdy nehaste
vodou, mohlo by dojít k jeho popraskání nebo i výbuchu. Do příjezdu
hasičů je možné krotit plameny vhazováním písku vymetacími dvířky
nebo ze střechy do komína.
Jak podchytit požár včas?
Základem požární bezpečnosti je
dodržování bezpečnostních pravidel a opatření, které omezují riziko
vzniku požáru v domácnostech.
Každý vlastník objektu by měl pečovat o řádný technický stav stavby
a jejich technických zařízení. Ke
včasnému zjištění vzniklého požáru
je dobré si domácnost vybavit autonomními hlásiči požáru a detektory
plynu. K dnes již nezbytným pomůckám domácností patří prostředky
pro hašení, jako jsou přenosné hasicí přístroje a spreje.
Přezvatý článek zpracoval: F. Knitl,
preventista SDH Modletice
(zdroj: prevence HZS ČR
13
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Sociální pomoc
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Nová školka
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V září byla otevřena nově zrekonstruovaná mateřská škola. Až situace dovolí, tak určitě proběhne i den otevřených dveří, do té doby se musíme spokojit s fotogalerií krásných prostor.
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