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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
DO ODVOLÁNÍ ZRUŠENO

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 12. 1. 2022

směrem na Herink jako velmi vhodný. Svým
umístěním a rozlohou nabízí možnost realizace nové základní školy o kapacitě 2 x 9 tříd.

Zastupitelé projednávali žádost o vydání stanoviska k projektové dokumentaci na stavbu
„Stavební úpravy stávající výrobní haly – přístavba a nástavba“ v areálu firmy Zeppelin CZ

s.r.o. K předložené projektové dokumentaci

Podle vyjádření obou sousedních obcí vidí
vznik nové školy pro naše obce jako potřebný
a mají prioritní zájem na jejím vzniku. Dále
obě obce vyjádřily názor, že jimi preferovaná
forma je vznik společné svazkové školy.

zastupitelé nemají připomínky a souhlasí Zastupitelé diskutovali o postoji obce ke
s vydáním souhlasného stanoviska ke staveb- svazku obcí a ke vzniku svazkové školy. O
nímu řízení.
Zastupitelé projednávali žádost firmy Ramon

dalším postupu v této věci nebylo rozhodnuto a věc se bude dále projednávat.

real estate, s.r.o. o změnu územního plánu Zastupitelé projednali návrh dodatku ke
obce Modletice. Předmětem žádosti je zvýše- smlouvě uzavřené dne 28.2.2019 s firmou
ní procenta zastavitelných ploch a snížení PROFA autodoprava s.r.o. Předloženým doploch zeleně v areálu firmy EAA-Oil s.r.o. datkem se mění příloha smlouvy, kterou je
Zastupitelé se změnou územního plánu dle Ceník odpadů přijímaných na Sběrný dvůr
předložené žádosti nesouhlasí.
Zastupitelé projednávali další postup obce při
zajištění plnění zákonné povinnosti obce
v oblasti zajištění dostupného základního
školství pro obyvatele obce. Jedná se o roz-

Dobřejovice. Podle zdůvodnění firmy dochází
ke zdražení z důvodů navýšení cen skládkování, snížení výkupních cen vytříděných surovin a zvyšování cen vstupů. Zastupitelé

s předloženým dodatkem souhlasí.

hodnutí, jakým způsobem obec do budoucna Zastupitelé projednali Cenovou přílohu č. 1
zajistí místa v základní škole. Na základě oslo- pro rok 2022 ke smlouvě o dílo č.
vení sousedních obcí s nabídkou spolupráce S970100287, kterou obci předložila firma FCC
na projektu vzniku nové základní školy Česká republika, s.r.o. Ke zvyšování cen dov Modleticích byl projeven zájem od obcí chází z důvodů navyšování cen skládkování a
Herink a Popovičky. Obě sousední obce vní- navýšení cen ZEVO – Praha Malešice.

-ja-

mají vytipovaný pozemek na okraji Modletic
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INFORMACE Z OBCE

Výběr ze zápisu zastupitelstva
ze dne 2. 2. 2022
Zastupitelé projednávali žádost firmy AMADET Development a.s., o změnu územního
plánu obce Modletice. Předmětem žádosti
byla změna využití pro pozemek parc. č. 587
v k.ú. Modletice u Dobřejovic tak, aby bylo
možné na pozemku realizovat výstavbu dvojdomů. Zastupitelé se změnou územního
plánu dle předložené žádosti nesouhlasí.

Zápis prvňáčků do
Základní školy Modletice
V průběhu měsíce dubna
proběhne historicky první zápis prvňáčků do nové základní školy v Modleticích, která otevře své
dveře ke vzdělání 1. září
tohoto roku.
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Zastupitelé projednávali další postup obce
k problematice založení dobrovolného svazku obcí a ke vzniku svazkové školy. Na základě proběhlých jednání zastupitelé projednávali návrh na zřízení dobrovolného svazku
obcí, který, společně s Modleticemi, založí
obce Herink a Popovičky. Účelem svazku bude vybudování a provozování nové základní
školy. Nová škola bude sloužit jako společná
škola pro obce, které budou členy svazku. -ja-

Přesný termín zápisu, v době redakční uzávěrky, ještě není známý, nicméně rodiče budoucích prvňáčků se o něm dozvědí z internetových stránek obce Modletice a
stránek mateřské školy Modletice,
která je nově součástí společné
příspěvkové organizace Základní
škola a mateřská škola Modletice.
Informace se objeví také na vývěskách obce a školy (školky).
-js-

INFORMACE Z OBCE

Odesílejte a přijímejte
zásilky přes Z-BOX
V Modleticích začíná v těchto dnech fungovat tzv. Z-BOX, což je samoobslužné
zařízení služby Zásilkovna, přes které
můžete 24 hodin denně 7 dní v týdnu
odesílat nebo přijímat zásilky. K otevření
boxu potřebujete mít chytrý mobilní telefon s aplikací Zásilkovna. Modletický ZBOX je umístěn u obecního úřadu. Věříme, že tato služba občanům zpříjemní
odesílání a přijímání zásilek.
-js-

Prodej velikonočních předmětů

Jarní úklid obce

Tradiční prodej velikonočních předmětů se
uskuteční také letos a to u místní hasičárny
v sobotu 9. 4. od 15 do 17 hodin. Nákupem,
stejně jako v minulých letech, podpoříte
místní hasičské děti v jejich činnosti, kterou
po celý rok vykonávají, a kteří pro vás tyto
předměty ve svém volném čase vyrábějí. -js-

V sobotu 9. 4. se od 9 hodin bude konat tradiční jarní úklid obce.
Žádáme všechny dobrovolníky, aby přišli na
místo srazu před obecní úřad, kde budou poskytnuty rukavice, pytle, nářadí a občerstvení.
Děkujeme, že pomůžete udělat obec krásnější.
-js-

Dostávejte zprávy od obce prostřednictvím e-mailu

Registrací můžete získat oznámení o odstávkách vody, pozvánky na připravované události a akce v obci, změny úředních hodin obecního úřadu, termíny očkování domácích zvířat
Vážení občané, nabízíme vám možnost bez- a jiné krátké a podstatné informace
-jsplatné služby Smart Info na odesílání důleži- z obce.
tých informací a zpráv na váš e-mail.
Registrace je velmi jednoduchá a rychlá.
Stačí načíst QR kód, vybrat svoji obec, zvolit
kategorii zpráv, které chcete dostávat, zadat
své kontaktní údaje a potvrdit a jste zaregistrováni.
MODLETICKÝ VĚSTNÍK 1-3/22
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POMOC UKRAJINĚ

Dobrovolní hasiči sbírají materiál pro Ukrajinu
Nebývalá vlna solidarity, která zasáhla celý svět, v souvislosti s děním na Ukrajině, nenechala chladnými ani členy místního sboru dobrovolných hasičů, kteří věří, že nejinak je tomu také u ostatních občanů Modletic. Hasiči si uvědomují, že pokud chce jednotlivec něco
věnovat, tak pro něj může být složitá cesta na místo, kde se tyto věci sbírají. Proto se rozhodli, že zřídí v modletické hasičárně místo, kde tyto předměty budou vybírat a které pak
odvezou na místo, ze kterého dary odjedou přímo potřebným na válkou devastovanou
Ukrajinu.

Žádáme Vás, abyste nosili opravdu jen to, co je uvedeno níže a to v těchto dnech:

Pátek 11. 3. od 16:00 do 21:00 hod.
a pondělí 14. 3. od 14:00 do 21:00 hod.
do místní hasičárny.
Co pomůže:
•

oblečení pro děti i dospělé, zejména teplé, včetně ponožek a rukavic

•

dětské plenky všech velikostí a umělá kojenecká výživa – NE ve skle,

•

léky na tlumení bolesti pro děti i dospělé

•

trvanlivé jídlo (většinou těstoviny, fazole, instantní polévky, přesnídávky nebo masová jídla v konzervách – NE ve skle)

•

hygienické potřeby obecně, hygienické pomůcky ženské a dětské,

•

powerbanky, kredity, nabité mobily s nabíječkami,

•

pevné bedny na uskladnění darovaných věcí.

Děkujeme, že pomáháte a společně si všichni přejme, aby nesmyslná válka brzy skončila.
Aby již nebyli zbytečně zabíjeni lidi, kteří si tuto situaci nevybrali. Každý máme na této pla-
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MÍSTNÍ HASIČI

Činnost výjezdové jednotky
hasičů v roce 2021

liv ,,ostrá,, činnost je pro ně také malé praktické cvičení.

Ani v loňském roce, i přes razantní nadvládu
covidu jednotka nezahálela a zajišťovala bezpečnost obyvatel obce i jejího okolí, a to
v součinnosti s Hasičským záchranným sborem při mimořádných událostech, tak i v činnosti přímo pro obec.

Do činnosti jednotky nezbytně patří i údržba
svěřené techniky, která samozřejmě probíhala také.
V loňském roce byla jednotka vybavena novou výstrojí a výzbrojí a to souladu se současnými kritérii na bezpečnost při zásazích
Jednotka vyjížděla v těchto případech: Požáry a pevně věříme, že svou činností dokazujeme
RD, požár v lese, požár OA, vichřice a polo- občanům i představitelům obce, že tyto inmy, vyvrácené stromy, požární asistence, vestice do naší jednotky nejsou marné.
čerpání vody, mytí komunikace, záchrana
Zpracoval: František Knitl (preventista a velitel JSDHO)
zvířat, otevření bytu, prořezy nebezpečných Foto:
dřevin na území obce, asistence u dopravní JSDHO Modletice
nehody při kondiční jízdě a další činnosti pro
bezpečnost obyvatel naší obce.
V neposlední řadě se jednotka o prázdninách
vzdala i několika dní vlastního volna a připojila se k pomoci na Moravě postižené tornádem.
Členové jednotky nepodcenili ani pravidelné
a nezbytné vzdělávání, i když z důvodu veškerých opatření mnohdy on-line, ale jakákoMODLETICKÝ VĚSTNÍK 1-3/22
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NÁSLEDKY VICHŘICE ZE DNE
17. ÚNORA NA BYTOVÉM
DOMĚ V MODLETICÍCH
Také při této mimořádné
události zasahovali členové
místní Jednotky sboru dobrovolných hasičů.
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