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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
www.modletice.cz

Úřední hodiny úřadu
(podatelna, evidence obyvatel,
ověřování, poplatky, CzechPOINT)
pondělí a středa
07:30 - 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
Obecní policie Vestec
Adresa: Vestecká 3, 252 42 Vestec
www: www.opvestec.cz
E-mail: info@opvestec.cz
telefon: 739 156 156
Okrskář
str. Radek Bus
735 172 189, radek.bus@opvestec.cz
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Havárie vody a kanalizace
Petr Vácha: 608 024 821

Hlášení ostatních 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 prosíme
o identifikaci pomocí čísla štítku, kterým je
každá lampa v obci označena.
Moc děkujeme za spolupráci.

Dostávejte novinky z obce do Vašeho
chytrého mobilu pomocí aplikace
V obraze:

ZE ZÁPISU ZASTUPITELSTVA

Výběr ze zápisu zastupitelstva ze
dne 3. 2. 2021
Po zrušeném lednovém zasedání se v tomto
roce sešlo zastupitelstvo poprvé ve středu
3. 2. 2021 a mimo jiné projednávalo následující body.

pozemku parc. č. 565/1 v k.ú. Modletice u
Dobřejovic, kteří vznesli návrh na směnu tohoto pozemku za pozemek parc. č. 242/33,
který je v současné době v majetku obce a je
určen pro výstavbu rodinných domů. Obec
Modletice má však na pozemek parc.
č. 242/33 uzavřené smlouvy o spolupráci
s dalšími smluvními partnery a současně
smlouvu o regulačním plánu, ze které pro
tento pozemek vyplývají další omezení. Navrhovanou směnu tedy nelze realizovat a zastupitelé se dohodli sdělit majitelům pozemku
č. 565/1 zamítavé stanovisko k navrhované
směně.

Zastupitelstvo obce Modletice schvaluje žádost pana Otruby ke změně stavby před dokončením, za podmínky, že budou vyřešeny
vlastnické vztahy k pozemku parc. č. 23/1
pod stavbou a likvidace dešťových vod bude
v souladu s projektovou dokumentací na poZastupitelé projednávali nabídku realitní kanzemku majitele RD.
celáře Terra Bohemia na prodej stavebního
pozemku v obci Modletice. Jedná se o poStarosta obce seznámil zastupitele s výsledky zemky 565/5 o výměře 7 413 m2 a 565/6
jednání v ZŠ Průhonice, kde nedošlo ke shodě o výměře 1 661 m2 a jejich cena je realitní
o
zřízení
dislokovaného
pracoviště kanceláři stanovena ve výši 18,0 mil. Kč.
v Modleticích. V této souvislosti zastupitelé V územním plánu obce jsou tyto pozemky
obce diskutovali možnost zřízení nové pří- definovány jako plochy smíšené obytné. Zaspěvkové organizace ZŠ Modletice. Dále pro- stupitelstvo obce se dohodlo, že bude o příjednávali postup prací na rekonstrukci padné koupi těchto pozemků jednat a pověv budově č. p. 19, právě v souvislosti se zříze- řuje starostu obce k jednání s uvedenou reaním této příspěvkové organizace. Starosta litní kanceláří.
obce informoval zastupitele o tom, že dále
pokračuje příprava projektové dokumentace
k rekonstrukci a jaké další kroky musí zastupitelstvo
podniknout
v
souvislosti
s rekonstrukcí a se zřízením příspěvkové organizace ZŠ Modletice. Tato problematika
bude dále řešena na příštích jednáních zastupitelstva obce.

Zastupitelé projednávali žádost spolku
Wilson tenis centrum z.s. o spolupráci formou
příspěvku
ze
strany
obce.
Zastupitelstvo obce se shodlo na příspěvku
ve výši 30,0 tis. Kč s tím, že o protiplnění ze
strany spolku bude dále jednáno a vše bude
zakotveno ve smlouvě mezi obcí Modletice
a spolkem Wilson tenis centrum z.s.

Zastupitelé projednávali nabídku majitelů
MODLETICKÝ VĚSTNÍK 02/21
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ZE ZÁPISU ZASTUPITELSTVA
Zastupitelé projednávali smlouvu o provádění
údržby zeleně mezi obcí Modletice a paní M.
Pevnou, paní P. Vaništovou, které jsou vlastníky pozemků parc. č. 56/1,56/2, 52/1 a 52/3
v k.ú. Modletice u Dobřejovic. Pozemek parc.
č. 56/1 pronajali vlastníci obci na základě
nájemní smlouvy uzavřené dne 20.4.2012
(dále jen „Nájemní smlouva“) a je obcí užíván
jako zahrada Mateřské školy Modletice a jako
dětské hřiště. Předmětem smlouvy o provádění údržby zeleně je pravidelná údržba zeleně na výše uvedených pozemcích, která bude
prováděna pravidelně a dle seznamu dohodnutých prací, které budou specifikované
v příloze č. 1, která bude tvořit přílohu předmětné smlouvy. Zastupitelé projednali doplnění této smlouvy a s doplněnou smlouvou
o provádění údržby zeleně souhlasí.
Zastupitelé projednávali vyjádření firmy Hopi
Real Estate s.r.o. k požadavkům obce
v souvislosti s výstavbou nového distribučního centra v obci.
Firma Hopi se
k požadavkům obce vyjádřila následovně:

a bytnou zónou) vybuduje 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;
→ osvětlení areálu (budov) bude technicky
realizováno tak, aby nedocházelo k oslňování
řidičů na okolních silnicích;
→ celková výška původně plánované stavby
bude o 2 metry nižší, to znamená, že nejvyšší
místo stavby bude maximálně na kótě
398,100 m. n. m. dle předložené studie.
Dále firma Hopi Real Estate nabízí poskytnutí
příspěvku obci Modletice ve výši 10,0 mil. Kč,
s tím, že poskytne 50% závazku ve formě finančního plnění a 50% závazku ve formě náhradního plnění (realizace obecních projektů
v části Doubravice, hodnota bude vycházet
z ocenění prací na základě cenové soustavy
ve stavebnictví ÚRS a aktuálních ceníků stavebních prací). Obě formy plnění chce Hopi
Real Estate poskytnout nejdříve v okamžiku
platného kolaudačního rozhodnutí, zamyšleného investičního záměru, tedy výstavby nového distribučního centra.

vybuduje chodník kolem areálu od autobusové zastávky Modletice – Doubravice k budoucí okružní křižovatce na silnici II/101 a podél
Současně Hopi Real Estate žádá o projednání
silnice II/101;
výjimky z územního plánu obce v sekci výška
→ vybuduje veřejné osvětlení kolem výše
zástavby u administrativní budovy na předuvedeného chodníku;
mětném pozemku, protože plánuje lehkou
→ vybuduje vedení pro datové kabely kolem adaptaci této administrativní budovy a přistavýše uvedeného chodníku a pro veřejné vět ještě jedno administrativní patro formou
osvětlení;
jednoduché ocelové přístavby s významným
designovým proskleným systémem.
→ ve spodní části areálu (mezi areálem
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ZE ZÁPISU ZASTUPITELSTVA
Zastupitelstvo obce projednalo nabídku poskytnutí příspěvku a požaduje změnu termínu
poskytnutí příspěvku. Současně požaduje
specifikovat nadstavbu administrativní budovy. Pokud budou tyto požadavky ze strany
obce firmou Hopi Real Estate splněny, zastupitelstvo obce souhlasí s realizací nového
distribučního centra firmy Hopi Real Estate.
Veškerá výše uvedená ujednání budou součástí plánovací smlouvy.
Zastupitelstvo obce Modletice schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve výši 40 000,Kč na projekt „Hravá angličtina“ a schvaluje
navýšení rozpočtu MŠ Modletice v roce 2021
o tuto částku.
Zastupitelé obce projednávali žádost firmy
Abovo CZ s.r.o. o vyjádření k záměru a projektové dokumentaci týkající se instalace
nové základové stanice veřejné komunikační
sítě spol. Vodafone v lokalitě PDML – pozemek č. parc. 109/39 k.ú. Modletice u Dobřejovic – areál Miba. Minimální výška věže by
měla
být
20
metrů.
Zastupitelé
s vybudováním takto vysoké věže uprostřed
zástavby nesouhlasí, ale navrhují jinou lokalitu pro tento druh výstavby s tím, že by bylo
možné současně realizovat výstavbu rozhledny s vysílačem.
Zastupitelé projednali a schválili postup při
pořizování územního plánu obce (ÚPO), projednali způsob jeho pořizování, určeného
zastupitele pro pořizování ÚPO, a současně
revokovali usnesení č. 4/10/2020 ze dne
4.11.2020.
Zastupitelstvo obce Modletice v návaznosti

na své usnesení č. 2/9/2020 ze dne 7.10.2020
o pořízení nového územního plánu Modletic
schvaluje ve smyslu ustanovení § 43 až § 57
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších
předpisů (stavební zákon), Ing. Jiřího Arona
jako určeného zastupitele pro pořizování
nového územního plánu Modletic.
Zastupitelstvo obce Modletice rozhoduje
o způsobu pořizování nového územního plánu Modletic tak, že pořizovatelem tohoto
územního plánu bude Obecní úřad Modletice, který v souladu s § 6 odst. 2 stavebního
zákona zajistí splnění kvalifikačních požadavků pro výkon územně plánovací činnosti prostřednictvím fyzické osoby, splňující kvalifikační požadavky dle § 24 stavebního zákona.
Zastupitelstvo obce Modletice revokuje své
usnesení č. 4/10/2020 ze dne 4.11.2020
v původním znění: „Zastupitelstvo obce Modletice schvaluje uzavření smlouvy o dílo na
zhotovení územního plánu pro Obec Modletice s Ing. akad. arch. Petrem Foglarem s podmínkou, že jeho subdodavatelem v pozici
pořizovatele bude Ing. arch. Zdeněk Kindl“
a nahrazuje jej novým usnesením ve znění:
„Zastupitelstvo obce Modletice na základě
vyhodnocení předložených nabídek schvaluje
uzavření smlouvy o dílo na zhotovení územního plánu pro Obec Modletice s Ing. akad.
arch. Petrem Foglarem a uzavření smlouvy
o dílo na výkony kvalifikované osoby pořizovatele územního plánu Modletic s Ing. arch.
Zdeňkem Kindlem.“
MODLETICKÝ VĚSTNÍK 02/21
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ZE ZÁPISU ZASTUPITELSTVA
Zastupitelstvo obce Modletice na základě
usnesení Zastupitelstva Středočeského kraje
č. 010-02/2020/ZK ze dne 14.12.2020 schvaluje přijetí dotace z rozpočtu Středočeského
kraje ze Středočeského fondu obnovy venkova
ve výši 570 000,- Kč a zároveň schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace. (Jedná se o dotaci na pořízení prvků naučné stezky—pozn. redakce).
Zastupitelé projednali výzvu k uzavření nájemní smlouvy a výzvu k úhradě obvyklého nájemného ze strany Ing. Petra Vaništy. Výzva Ing.
Vaništy na uzavření nájemní smlouvy se týká
těchto pozemků v k.ú. Modletice u Dobřejovic:
č. parc. 49/5 s výměrou 2 564 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: zeleň

č. parc. 49/6 s výměrou 956 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: neplodná
půda
č. parc. 49/7 s výměrou 458 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: neplodná
půda
č. parc. 49/8 s výměrou 663 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: zeleň
č. parc. 57/2 s výměrou 524 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: zeleň
Pan Vaništa požaduje uzavření nájemní
smlouvy a úhradu nájemného za období 3 let.
Zastupitelé se shodli na zahájení jednání
s p. Vaništou s cílem koupě nebo směny předmětných pozemků. Pokud p. Vaništa nebude
s koupí ani směnou souhlasit, bude uzavřena
nájemní smlouva.
-mš-

-6-

MODLETICKÝ VĚSTNÍK 02/21

NOVINKY Z OBCE

Kácení V rybníčkách skončilo
Lesík kolem Dobřejovického potoka
v lokalitě zvané „V rybníčkách“ je krásnou
zelenou oázou. Ani tomuto pásu přírodní
zeleně v naší obci se bohužel nevyhnula
kůrovcová kalamita, která v posledních
letech ničí jehličnaté stromy.
Velká část smrkového porostu tak vzala za
své. Obec Modletice nechala tyto suché
stromy pokácet. Na obecních pozemcích se
nacházelo více jak 130 suchých stromů.
Další suché stromy se nachází na soukromých pozemcích a jejich odstranění jsou
povinni provést majitelé. Obecní stromy
jsou již vykáceny a bude následovat štěpkování větví a další přípravné práce pro
novou výsadbu.
-ja-

Hasičský ples letos nebude
Naši čtenáři si jistě všimli, že jsme pro letošní rok nezveřejňovali kulturní kalendář.
Důvod je jednoduchý—probíhající pandemie Covid-19.
Nicméně i tak je čas od času třeba připomenout události, které se v tomto období
pravidelně konají a letos, bohužel, nemohou proběhnout. A takováto zpráva přišla
i od místních hasičů, kteří se těšili na jejich
tradiční ples.
Další milou a tradiční akcí je předvelikonoční trh dekorací. O případném konání vás
rádi budeme informovat.
-js-

NOVINKY Z OBCE

Rekonstrukce silnice II/101

2. etapa začne o cca dva týdny později. Ta
bude obsahovat zábor první etapy + pruh od
křižovatky na Hůrce směrem k novému kruV loňském roce probíhala rekonstrukce silnihovému objezdu u Wilson Centra. V tomto
ce II/101 ve směru z Jesenice na křižovatku
úseku bude provoz řízen kyvadlově pomocí
s Dobřejovicemi. Letos bude pokračovat
semaforů.
směrem od křížení Dobřejovice / Herink až
po nový kruhový objezd u tenisových kurtů 3. etapa, která bude po cca 3 týdnech nabída fabriky SOPO.
ne podobný pohled, jak 2. etapa, ale na druhé straně vozovky, ale část mezi velkými křiRekonstrukce silnice, které mnoho lidí neřek- žovatkami by měla být hotova.
ne jinak než „přípojka“, proběhne ve třech
Změny provozu se samozřejmě dotknou také
etapách. V rámci stavby bude v Modleticích
autobusových linek. Informace vyvěsí ROPID
na křižovatce Dobřejovice / Herink / Popovična zastávkových nástěnkách.
ky vyznačena dočasná okružní křižovatka.
Důvodem je zajištění autobusové obsluhy Od března do ukončení stavby tak bude ztížen provoz nejen na silnici II/101, ale také na
Herinku a Modletic.
přilehlých komunikacích. Toto se dotkne
V první etapě budou práce prováděny v úsetéměř všech. Věříme, že se vše zvládne bez
ku křižovatek Dobřejovice / Herink a Dobřejnehod a všem řidičům, pěším i obyvatelům
vice / Modletice. Při této části, která začne
přejeme pevné nervy.
–jsbuď 1., nebo 8. března bude silnice v tomto
úseku zcela uzavřena. Objízdné trasy pro nákladní vozy budou řešeny po pražském okruhu, pro osobní vozy přes Herink a Modletice
směrem z Jesenice a přes Dobřejovice směrem ze Říčan.
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NOVINKY Z OBCE

Nehoda u Kauflandu
Na stránkách Obecní policie Vestec
(www.opvestec.cz), o které jsme psali v minulém čísle Modletického věstníku, se čas od
času objeví i nějaké aktuality z Modletic. Ta
poslední je z ledna a my ji přetiskujeme.

Dne 5. 1. hlídka Obecní policie Vestec vyjela
na oznámenou dopravní nehodu se zraněním
na sil. č. II/101. Po příjezdu na místo se zde již
nacházel vůz ZZS, který si zraněného muže
stěžujícího si na bolest hlavy převzal.
K nehodě došlo kvůli nepozornosti jednoho
z řidičů a nedání přednosti z vedlejší silnice.
Dechová zkouška u obou řidičů vyloučila požití alkoholu.
Na místo se dostavila hlídka Policie ČR skupina dopravních nehod a strážníci usměrňovali
provoz do odstranění vozidel a uvolnění komunikace.
–js-

O očkování přehledně

Omezení provozu OÚ Modletice

Krajský úřad Středočeského kraje spustil Od 1. března 2021 jsou až do odvolání zruševcelku přehledný internetový portál o očko- ny úření hodiny Obecního úřadu v Modletivání jeho obyvatel.
cích.
Na stránkách ockovani.kr-stredocesky.cz můžete zahlédnout nejaktuálnější informace,
které se týkají očkování proti nemoci Covid19. Přímo na hlavní straně jsou k dispozici
informace, kdo aktuálně může být očkován,
a jak se k takovému očkování přihlásit.
–js-

Zůstávají pouze úřední hodiny starosty obce
a neposkytují se, bohužel, služby ověřování
a CzechPOINT.
Úřední hodiny starosty je tak možné využít
pro služby podatelny, platbu místních poplatků a úkony spojené s evidencí obyvatel.
–ja-
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NOVINY Z OKOLÍ

Vyzvoňte to !
V době, kdy uplynulo pár let od objevení
Ameriky a Vasco da Gama vyplouval poprvé
kolem Afriky do Indie, byl v roce 1497 odlit
zvon. Krásný, velký, znělý zvon byl zavěšen
do kostela sv. Bartoloměje v Popovičkách
a je tam dosud.

Ano, je jedním z nejstarších takto dochovaných v naší zemi. Unikl osudu, který potkal
naprostou většinu jiných zvonů - roztavení
a přetavení do formy dělových koulí nebo
jiných zbraní nebo nástrojů. Unikl bohužel i
pozornosti a oslavám jeho jedinečnosti. Dodnes je v kostele a… nezvoní. Tedy nezvoní
v kostele, ale může vám zvonit ve vašem mobilu – na https://www.naszvon.cz/cz/akce/
hlas-zvonu--ke-stazeni si můžete nejen poslechnout, ale zdarma i stáhnout krásný, majestátný zvuk. A pokud si ho v mobilu přiřadíte k oblíbené osobě, můžete ho slýchat alespoň takto dost často.

Rádi bychom ale, aby opět zvonil i v kostele,
pro všechny a celé okolí. Aby se zase rozezněl, je třeba opravit jeho srdce. Naštěstí
srdce zvonu, stejně jako to lidské, se dá opravit – jen to bude stát 731 580,- Kč a žádná
zdravotní pojišťovna to neuhradí. Do dnešního dne se za poslední dva roky na transparentním účtu shromáždilo již 58% těchto
nutný prostředků. Je to hodně, ale ještě stále
ne dost.
Proto i vám nabízíme možnost zanechat nesmazatelnou stopu v historii tohoto cenného
odkazu z minulosti – pokud na konto č. 1230132170247/0100 pošlete jakoukoliv částku
a přiblížíte zvon o krůček k jeho cíli slavnostně zvonit. Doufáme, že i díky vaší pomoci to
bude brzy.
Více informací o historii zvonu, akcích na jeho
podporu i stavu na transparentním účtu jsou
dostupné na www.naszvon.cz.
Za organizátory sbírky z obce Popovičky
Iveta a Martin Patákovi

MODLETICKÝ VĚSTNÍK 02/21

-9-

STRÁNKA PRO ODPOČINEK

Sudoku

Obrázkové sudoku

Placená inzerce

Vtipy do nelehké doby
Cestovatel v čase se objeví v roce 2019
a baví se s mužem:
Muž: „Noooo....a jaký bude rok 2020?
Bude aspoň trochu pozitivní?“
Cestovatel: „Jojo...“
Minuta ticha za hlášky, které zanikly:
Jdu na jedno
Ruku na to
Jak bylo ve škole?
V kolik vyzvedneš děti?
Všude dobře, doma nejlíp
Buď pozitivní
Ruku líbám
Ochutnej ode mě
Máš zaracha!
Nejprve mi hospodu zakazovala
MAMINKA, potom MANŽELKA
a teď už i PES!
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VÝZNAMY PRANOSTIK

Letos byl celkem „únor bílý….“

několika letech dočkala příroda v naší krajině
sněhové peřiny. Únorový sníh, je pro přírodu
velmi důležitý, ale jde také o to, co z něj zbyMožná se Vám zdá, že už je březen a nemá
de do března. Nejen, že chrání pole a veškecenu se k únoru vracet. Minulý měsíc se
rou vegetaci proti silným mrazům a před vyzdálo, že se v přírodě nic nedělo, ale opak je
mrznutím, protože opravdu působí jako peřipravdou.
na, ale hlavně je důležitá vláha, která pozvolným táním proniká do polí, luk, zahrad a nejen to. Má velký vliv i na plodiny zaseté a vzešlé na podzim. Pranostika však platí s určitou
výhradou. Počítá s tím, že sníh bude opravdu
pozvolna roztávat. Nastane-li taková situace
jako letos, že sníh roztaje vlivem rychle kolísajících teplot během několika dní a ne pozvolna, odteče většina srážek bez užitku do
potoků a nebo vytvoří na polích a loukách
velké vodní plochy. V tento moment platí již
méně známá pranostika a to „únorová vodapro pole škoda“. V březnu, kdy je pak srážek
opravdu třeba pro probuzení přírody, už únorové srážky a rozpuštěný sníh mnoho užitku
nepřinesou.
Pojďme oprášit známé i méně známé lidové A nezapomeňte… únor je stále ještě zimní
pranostiky a zamyslet se nad tím, jestli se měsíc, zem by měla být zmrzlá a pokrytá sněi v současné době, kdy se nám teploty mění hem.
–mrze dne na den i o desítky stupňů celsia, můžeme podle nich řídit. Pranostiky nám zanechali
naši předci, kteří je vytvářeli na základě dlouhodobého pozorování počasí, obzvláště ve vztahu k zemědělství.
Jistě všichni známe jednu z nejznámějších
únorových pranostik „únor bílý-pole sílí“. Co
nám vlastně tato pranostika říká? Určitě se
všichni shodneme na tom, že se konečně po
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