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Modletický́ věstník
Zpravodaj obce
Modletice

Výběr z obsahu
Rekonstrukce školky jde do finále
Očkování psů
Oznámení o přerušení dodávky vody
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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: mailto: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 6. 5. 2020
Společnost Miba s.r.o. představila
urbanistickou studii obce Modletice,
jejíž součástí je projekt Mlýnský rybník. Jedná se o lokalitu současného
skladového areálu v blízkosti Mlýnského rybníka, kde společnost plánuje novou výstavbu. Jedná se
o připravovaný projekt pro bydlení.
Zástupci společnosti zastupitelům
představili záměr projektu a zároveň
urbanistickou studii celé jižní části
obce. Studie obsahuje také návrh
řešení možného vzniku nové návsi
obce a jejího přilehlého okolí.
Zastupitelé projednávali návrh kupní
smlouvy o koupi bytové jednotky
č. 6/58 v domě č.p. 19 mezi obcí
Modletice a majitelem jednotky. Dle
této smlouvy obec Modletice kupuje
uvedenou bytovou jednotku za cenu
4 557 000,- Kč. Na základě již dříve
proběhlých jednání zastupitelé souhlasí s uvedenou kupní smlouvou.
Zastupitelé projednávali návrh kupní
smlouvy o koupi nemovitosti č.p. 21.
Jedná se pozemek parc. č. st. 59,
jehož součástí je stavba rodinného
domu č.p. 21 a pozemek parc. č. 25,
vše v k.ú. Modletice u Dobřejovic.
Obec Modletice na základě této
smlouvy kupuje uvedenou nemovitost za cenu 8 484 000,- Kč od stávajícího majitele. Na základě

předešlých jednání o koupi mezi zastupiteli a majitelem nemovitosti
došlo k dohodě o koupi a zastupitelé
s předloženou smlouvou souhlasí.
Před projednáváním tohoto bodu zastupitelé Ing. Libor Hanuš a Jiří Szalai oznámili, že jsou, jako členové
spolku Modletice Sobě z.s., ve střetu
zájmů s projednávanou věcí.
Zastupitelé projednávali žádost
o poskytnutí mimořádného příspěvku na opravu vybavení používaného pro kulturní a společenské
akce a akce pro děti. Důvodem žádosti je nutná oprava a obnova vybavení jako jsou stany, WC a sprchy.
Spolek veškeré výnosy ze své činnosti investuje do pořádání akcí a do
vybavení. Ovšem díky omezeným
příjmům není bez dalších příspěvků
možné zrealizovat větší opravy a obnovu vybavení. Zastupitelé s poskytnutím příspěvku na opravu vybavení
souhlasí.
Byla předložena smlouva o zřízení
věcného břemene – služebnosti
č. IV-12-6021437/1 mezi obcí Modletice a společností ČEZ Distribuce,
a.s. Na základě této smlouvy bude
zřízeno věcné břemeno pro kabelové vedení NN ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s. Smlouva
navazuje na již dříve uzavřenou
smlouvu o smlouvě budoucí. Zastupitelé smlouvu projednali a souhlasí
s jejím uzavřením.
-ja3
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Informace z obce

Provoz Mateřské školy je opět naplánovány dvě stanoviště –Doubravice – u kapličky v 18:00 a Modleobnoven
Díky zlepšující se situaci ve
vývoji pandemie koronaviru a ve
snaze pomoci rodičům, kteří nemohli
vykonávat práci z domova, rozhodlo
vedení obce společně s vedením
mateřské školy o znovuotevření MŠ
Modletice již od 11.5.2020. Školka
byla otevřena za dodržení opatření,
uvedených v platných nařízeních
vlády k ochraně dětí i zaměstnanců.
V našem okolí se jednalo o první
znovuotevřenou školku. Obnovený
provoz jistě pomohl rodičům k návratu do běžného režimu. Provoz
Mateřské školy Modletice pak bude
prodloužen až do 12. 7. 2020 s ohledem na rodiče, kteří v době pandemie museli čerpat dovolenou.
-ja-

Očkování psů

V pondělí 22. června proběhne očkování psů. K tomuto úkonu jsou
4

tice – u autobusových zastávek
od 18:10. Očkování provede, stejně
jako v minulých letech, MVDr. Jan
Šimr.
-js-

Oznámení o přerušení
dodávky pitné vody ze zdroje
Želivka
Provozovatel vodovodu Stavokomplet s. r. o. oznamuje, že ve středu 1.
července bude přerušena od 8 do 18
hodin dodávka pitné vody. Zasaženy
budou celé Modletice a společnosti
T-SPORT, DHL, SOPO a Aquasped.
Prosíme, předzásobte se dostatečným množstvím vody na tento den.
Lokality s přerušenou dodávkou jsou
vyznačeny na přiložené mapce. Přerušení dodávky vody se týká pouze
vodovodu Želivka
-js-
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Investice v obci
Největší investice v historii na rekonstrukci běží od září 2019
a pokračovaly celou zimu. Mimo manaší obce postoupila do
teřskou školu se také provádí opravy
finální fáze.
Rekonstrukce Mateřské školy Modletice je dosud největší investice
v historii naší obce. Stavební práce

společných částí domu a celá budova dostane nový kabát. V současné době se stavba blíží do
závěrečné fáze a v letních měsících

Přístavba nových jídelen
5
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Investice v naší obci
podhledy a z velké části jsou hotové
obklady. Také je instalovaná téměř
celá technologie vzduchotechniky.
Právě v těchto dnech probíhá realizace první části fasády a montáž lehkého obvodového pláště.Co ještě

musí být vše dokončeno a připraveno na nový školní rok.
Co bylo dosud vybudováno?
Byla provedena rekonstrukce rozvodů kanalizace, vodovodu, vytápění a veškeré rozvody elektriky. Přístavba nových jídelen
V zadní části budovy směrem do zahrady byla provedena přístavba, kde
budou jídelny. V současné době má
budova kompletní novou střechu Zbývá ještě dokončit?
a je hotovo téměř celé zateplení. Zbývá dokončit konečné povrchové
Proběhla výměna všech oken a ven- úpravy interiérů, jako jsou některé obkovních dveří a zateplení stropů klady, dlažby a vinylové podlahy. Dále
v nejvyšším podlaží. Velká část prací jsou to montáže technologií, výtahy,
je také hotová ve vnitřních prosto- kotelna, dokončení vzduchotechniky
rách. Jsou kompletně dokončeny sta- a kompletace zařizovacích předmětů.
vební úpravy příček a nosných Na venkovní části stavby je třeba
konstrukcí, jsou instalovány akustické ještě provést práce na úpravách ka6
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Investice v naší obci
nalizační a vodovodní přípojky, dokončení fasády a zámečnických
prvků. V okolí budovy jsou to zpevněné plochy, úpravy terénů a oplocení.
Kdy to bude všechno hotové?
Většina stavebních prací bude dokončena do konce června. Následně

budou probíhat dokončovací práce
na stavbě. Během prázdninových
měsíců bude probíhat dodávka technologie gastro provozu a zařizování
interiérů. Vše je naplánováno tak,
aby o začátku září mohl začít provoz.
-ja-

Informace z obce

Oprava dálnice D1 od km
2,35 do km 11,2 a odpočívek
Újezd u Průhonic
Zhotovitel Eurovia CS plánuje dokončit v plném rozsahu opravu dálničního úseku D1 u Prahy, která
byla započata v roce 2019. Samotná realizace oprav byla zahájena v pondělí 15. 6. 2020
s plánovaným ukončením koncem
října téhož roku a opravovat se
bude zejména pravý jízdní pás
(směr Brno) od km 2,350 do km
11,200, což představuje úsek přibližně mezi EXIT 2 CHODOV a
EXIT 12 MODLETICE
Přípravná fáze realizace opravy započala již o víkendu 6. 6. - 7. 6.
2020 přípravou dopravního značení
potřebného k provedení dopravně

inženýrského opatření (DIO) k nezbytně nutnému omezení dopravy
v tomto exponovaném úseku dálniční sítě v ČR, kde intenzita provozu ve všední dny, podle
posledního sčítání dopravy v roce
2016, dosahuje přes 85 tis. vozidel
denně. Z hlediska Ředitelství silnic
a dálnic ČR se jedná o nejnáročnější opravu v regionu Prahastřední Čechy.
O víkendu 12. 6. - 14. 6. 2020 započala stavba DIO a montáž dočasného svodidla v km 5,000 – 9,700,
přičemž na tuto činnost již budou
navazovat samotné stavební práce
a další stavby DIO tak, jak budou
stavební práce postupovat dle harmonogramu. Ten zohledňuje maximální plynulost silničního provozu a
průchodnost daným místem a maximální bezpečnost v exponova7
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ných úsecích pro řidiče i osoby pohybující se v pracovním prostoru
stavby.
Pokud jde o samotné stavební
práce, zbývá konkrétně dokončit
opravu vozovky pravého jízdního
pásu dálnice D1 v úseku km 5,285
– 9,405 ( Club Hotel PrůhoniceExit 10 PLZEŇ) včetně větví exitu
6 vpravo, částečně pak vozovku
v úseku km 9,405 – 9,665 v rozsahu odbočovacích pruhů a doplněný úsek km 11,200 – 11,980.
Dále pak opravu odpočívky Újezd
u Průhonic vlevo, opravu vozovek
větví exitu 2 vlevo, opravu vozovek
všech přejezdů SDP od km 2,750
do km 9,520, výměnu stožárů veřejného osvětlení a kabelových rozvodů v SDP v km 1,750 – 2,750,
výměnu kabelových rozvodů a stožárů VO a doplnění svodidel v kraj8

nici levého jízdního pásu v km
0,470 – 0,650 a podél připojovacích
a odbočovacích pruhů exitu 2 vlevo
jen pro upřesnění, celková cena
opravy kompletního úseku je 423
mil Kč bez DPH.
K největšímu omezení dopravy
dojde v rámci rekonstrukce povrchu
pravého jízdního pásu v již avizovaném úseku km 5,285 – 9,405 (Club
Hotel Průhonice- Exit č. 10
PLZEŇ), kde bude po celou dobu
realizace oprav, tedy minimálně do
konce října 2020, probíhat rekonstrukce vždy poloviny jízdního
pásu. Tento model byl zvolen kvůli
možnosti vést dopravu v tomto
úseku v režimu 1/ 2+2 (v praveném
pásu dálnice bude veden směrem
na Brno 1 jízdní pruh, v levém pásu
dální 4 provizorní jízdní pruhy vždy
2 směre Praha + 2 směr Brno) s již
a zmíněným záměrem maximální
průchodnosti provozu v místě rekonstrukce.
V první etapě, tedy hned od počátku (cca. 12.6 2020), bude doprava v pravém jízdním pásu
vedena v jeho současném levém
jízdním pruhu, neboť se bude opravovat pravá část pásu. Je však
třeba, aby řidiči pečlivě sledovali
dopravní značení i aktuální situaci
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na místě, protože uspořádání se
zde bude v jednotlivých etapách
s postupem prací měnit. Je také
třeba počítat s průběžným, byť časově omezeným, uzavíráním některých výjezdů z dálnice.
Konkrétně se to bude týkat exitu
č8 (ČESTLICE,DOBĚJOVICE) a
exitu č.6 (PRŮHONICE).

Žádáme řidiče, aby respektovali
dopravní značení, věnovali řízení
maximální pozornost a byli k sobě
navzájem i pracovníkům provádě
jícím rekonstrukci maximálně
ohleduplní.
Mgr. Martin Buček
tým komunikace ŘSD
martin.bucek@rsd.cz

Můžete se těšít
Červen je ještě ve znamení rušení
kulturních akcí. Původně plánovaná soutěž v pétanque se letos
neuskuteční. Ale prázdninové měsíce už nabízí kulturní pozvánky.
Hned třikrát k nám zavítá letní
kino. Tentokrát bude na louce u
hasičárny, a kdo bude chtít, tak si
bude moci zakoupit drobné občerstvení od místních hasičů. Bude
pivo, limo, popcorn a podobně.
Bohužel, v současné chvíli nevíme v kolik hodin se bude promítat a co se bude promítat. Sledujte
prosíme tedy obecní internetové
stránky. Termíny představení jsou
vždy sobotní: 11. července, 1.
srpna a 22. srpna.
Zpráva ze spolku Modletice sobě

říká, že se i letošní tábor povede
uskutečnit. Nicméně, diváka určitě
zajímá i místní festival. V tuto
chvíli to vypadá, že se opravdu 29.
srpna v Modleticích bude hrát. O
tom, ale budeme určitě informovat
v jednom z dalších čísel.
-js-

9

6_Modletice2020.qxp_Sestava 1 18.06.20 9:27 Stránka 10

Křížovka

Co nás v létě opět rozveselí?

10
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Inzerce
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Stav střechy před opravou

Zbrusu nová střecha
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