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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:

NOVINKY Z OBCE

Zasedání zastupitelstva dne 6. 1. 2021 bylo zrušeno
Ve středu 6. 1. 2021 se v zasedací místnosti obecního úřadu v Modleticích měla uskutečnit
letošní první schůze zastupitelstva obce.
Vzhledem k aktuálnímu stavu pandemie, a také vzhledem k tomu, že na programu nebyly
žádné urgentní body, se zastupitelé shodli, že toto zasedání zruší a znovu se tak sejdou na
únorovém zasedání 3. 2. v 19:00.
-js-

Obecní policie Vestec
v Modleticích „slouží“ už 5 roků

Další konkrétní úkoly obecní policii zadává
prostřednictvím velitele obecní policie
v daném rozsahu starosta obce Modletice
a kromě toho mají modletičtí obyvatelé možnost v případě potřeby obecní policii Vestec
telefonicky kontaktovat na telefonním čísle
uvedeném, spolu s dalšími důležitými kontakty, na druhé straně Modletického věstníku.

Dne 19. ledna uplynulo 5 roků od podpisu
smlouvy mezi obcemi Modletice a Vestec, ve
které se obec Vestec zavázala ve smyslu
zákona č. 533/1991 Sb. o obecní policii k „…
zajištění místních záležitostí veřejného pořádku v rámci působnosti obce Modletice“. Zmíněná smlouva zavazuje obec Vestec
k předkládání měsíčních zpráv o konkrétní
činnosti své obecní policie v jednotlivých
Rozsah výkonu této služby je časově omezen
dnech uplynulého měsíce na území obce
na 2,5 hodiny denně včetně sobot, nedělí
Modletice. Z těchto výkazů vyplývají zajímavé
a státních svátků a zahrnuje
informace o událostech, které na území naší
•
zajištění veřejného pořádku nepravi- obce v uplynulém roce – v závislosti na jejich
delnou hlídkovou činností v denních charakteru často v součinnosti se členy hasiči v nočních hodinách,
ského záchranného sboru, policie ČR, zdra•
kontrolu bezpečnosti a plynulosti sil- votnické záchranné služby nebo MěÚ Říčany
ničního provozu včetně měření rych- - obecní policie Vestec řešila.
losti vozidel projíždějících obcí,
Výraznou většinu, cca 70 % z více než tří set
•
zajišťování (ne „pouze“ kontrolu) docelkově vykázaných událostí, představuje
držování povinností vyplývajících
řešení dopravních přestupků. Celkově bylo
z obecně závazných vyhlášek obce a
např. s řidiči řešeno 44 případů překročení
•
zajišťování plnění úkolů vyplývajících
v obci povolené rychlosti, z toho v 19 přípaze zvláštních právních předpisů jako
jsou např. správní řád nebo zákon dech o více než 20 km/hod. a v jednom případě dokonce o více než 40 km/hod.
>>>
č. 240/2000 Sb. (tzv. krizový zákon).
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NOVINKY Z OBCE
(Pokračování ze str. 3) Celkem 8 řidičů bylo
přistiženo při nepovoleném telefonování.
Řešení případů stání v místech jeho zákazu
bylo více než 100, z toho ve 42 případech se
jednalo o stání na silniční vegetaci, v 36 případech na odbočovacím nebo připojovacím
pruhu a v 8 případech překáželo vozidlo zaparkované mimo vyhrazené parkoviště
v obytných zónách. Celkem patnáctkrát byl
porušen zákaz vjezdu vozidel těžších než 6
tun do obce. Zahájená přestavba areálu firmy
Kaufland by měla odstranit v současné době
také poměrně časté nepovolené parkování
kamionů na komunikaci II/101.
Velkou výhodou je již zmíněná možnost využít k přivolání pomoci v případě potřeby tísňovou linku vestecké policie. K takové situaci
v uplynulém roce došlo ve více než třiceti
případech. Tímto způsobem byla policie požádána o pomoc nebo asistenci u několika
havárií ohrožujících kvalitu životního prostředí, u požáru a u 21 dopravních nehod, o výjezd k ohrožené osobě a téměř 10 přestupkům proti bezpečnosti obecního nebo soukromého majetku, o identifikaci podezřele se
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chovajících osob nebo osob porušujících
obecně závazné vyhlášky (na příklad o zákazu
konzumace alkoholických nápojů a kouření
na některých veřejných prostranstvích v obci,
o pravidlech pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci, o zákazu rušení nočního klidu
atd.). Důležité je také uvést, že vestecká policie v uplynulém roce čtyřikrát vyjížděla
k poplachům vyvolaným zabezpečovacími
zařízeními firem v modletické komerční zóně.
Pro úplnost je třeba se také zmínit o tom, že
jak v uplynulém roce, tak i v současnosti vestečtí strážníci – v rámci vyhlášeného nouzového stavu a svých možností a pravomocí kontrolují dodržování opatření vyplývajících
z nařízení vlády ČR o povinném nošení roušek, zákazu vycházení a shromažďování na
veřejnosti atd.
Z výčtu vesteckou obecní policií vykázaných
událostí je zřejmé, že uzavřít s obcí Vestec
v úvodu tohoto článku zmíněnou smlouvu
bylo správné rozhodnutí.
–fn-

MODLETICKÝ VĚSTNÍK 01/21

foto: www.opvestec.cz

NOVINKY Z OBCE

Kontejner na sběr rostlinného bioodpadu pro občany Modletic
Občané z Modletic mohou využívat kontejner pro likvidaci bioodpadu z domácností a zahrad.
Kontejner je přistaven u místní hasičárny, kam mohou občané zdarma odkládat biologicky
rozložitelný odpad (bioodpad).
-jaMezi bioodpad, který lze do kontejneru odkládat patří: listí, tráva,
plevel, zbytky ovoce, zeleniny, zbytky rostlin, piliny, drobné větve,
dřevní štěpka z větví stromů a keřů, spadané ovoce atd.
Mezi bioodpad nepatří a do kontejneru se nesmí vhazovat: zbytky
jídel (tzv. gastroodpad), jedlé oleje, kosti, maso, kůže, uhynulá
zvířata, exkrementy masožravých zvířat, znečištěné piliny
a všechny další biologicky nerozložitelné odpady.

Valná hromada SDH Modletice

všech členů SDH. Zároveň samozřejmě nebylo možné ani provádět hlasování. Vzhledem
k tomu, že poslední volební valná hromada se
Místní sbor dobrovolných hasičů musel uskukonala v roce 2020 a členové výboru jsou
tečnit valnou hromadu, avšak kvůli současné
voleni na 5 let, tak v tomto ohledu nebyl proepidemické situaci musel přistoupit k tomu,
blém uskutečnit její štíhlejší verzi.
že se konala pouze za účasti členů výboru
sboru.
Členské příspěvky pro letošní rok budou vybírány až po skončení současných opatření. -jsLetos tak neproběhlo tradiční shromáždění

Finanční úřad: Nechoďte volejte - podejte

Pro územní pracoviště Říčany to jsou čísla
323 627 368 a 323 627 363. Pracovníci správce daně se vám budou ve věci daně z nemovitých věcí na uvedených telefonech věnovat
Finanční úřad pro Středočeský kraj zveřejňukaždý pracovní den, vždy MINIMÁLNĚ v době
je telefonní čísla, na kterých Vám nabízí informace a pomoc s vyplněním daňových
Pondělí a středa od 8:00 do 16:30
přiznání k dani z nemovitých věcí tak, abyste Úterý a čtvrtek od 8:00 do 14:30
nemuseli podstupovat rizika spojená s do- Pátek od 8:00 do 13:30
pravou a osobní přítomností na finančním až do 5. února 2021
-jsúřadě a jeho územních pracovištích
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STRÁNKA PRO ODPOČINEK

Obrázková osmisměrka
Pepíčku, víš, kdo byl prvním mužem na světě? Adam. A první žena?
…Tajenka má 12 písmen.

Nápověda: bojar, pleso, rodeo

Lednové vtipy pro
zasmání
Baví se dvě sněhulačky:
„Érobik, to pro mě nic
není. Ale na jaře zkusím
novou
metodu
pro
zeštíhlení pasu - objednala jsem se do solária.”
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Volá paní Novákové její sestra:
„Kolik tam máte nového sněhu?”
„Deset centimetrů.”
„A starého?”
„Toho mám po krk!”
Přijde Krakonoš do pekárny a
říká: „Já si vezmu půlku Šumavy!”
-js-

PREVENCE

Pozor na nedostatečně zamrzlé
vodní plochy!

padá, zvolte jiný postup. Vyhlédněte si nejkratší cestu ke břehu a začněte si cestu prolamovat rukama. Při pokusech dostat se na led,
případně na břeh, moc dlouho neváhejte.
Jak si bezpečně počínat na ledu a co udělat, Studená voda vás brzy vyčerpá a záchrana
bude náročnější.
pokud už se přece jen do ledové vody
proboříte.
Když zachraňujete
V každém případě ihned volejte na tísňové
Bezpečná síla ledu je minimálně 10 cm pro linky 112 nebo 150.
jednotlivce a 20 cm pro skupinu lidí. Led by Pokud se propadne pod led někdo z vašeho
měl mít namodralou barvu.
okolí, nikdy se k danému místu nepřibližujte
Uvědomte si, že tloušťka ledu není konstantní ve stoje, ale v kleče nebo
po celé ploše vodní hladiny, zeslabený led plazením. Na pomoc si vezměte hokejku,
bývá zejména v místě přítoků, odtoků a také případně delší větev, bundu, opasek nebo
lano.
v místě nečistot, spadaného listí apod.
Zachránce by se měl vždy jistit a dbát zvýšené
Zvýšené opatrnosti dbejte na ledové ploše
opatrnosti, aby se z něho nestal zachraňovapokryté sněhem nebo kalužemi,
ný.
Myslete i na to, že do ledu jsou často prosekány otvory nebo je zeslaben kvůli provzdušňování vody pro ryby. K těmto místům se
vůbec nepřibližujte.

Zachráněného, kterého se vám podaří vytáhnout z vody, se snažte převléct do suchého
oblečení a zajistit mu teplo.
Zachráněného nikdy nenechávejte bez dozoru.

Nikdy nezůstávejte při bruslení a pohybu po
ledě sami, zejména děti a mládež by měly Pokud při záchraně začne praskat led i pod
vámi, ihned se vraťte na břeh a počkejte na
vždy informovat rodiče o místě bruslení.
hasiče.
Pokud při vstupu nebo pohybu na ledě slyšíte Do příjezdu záchranářů se snažte se zachrapraskání, vraťte se ihned na břeh. Případně si ňovaným co nejvíce komunikovat.
lehněte na led, rozložte tak svoji váhu a pokuste se doplazit na břeh. Pokud to není možné, zůstaňte ležet a snažte se přivolat pomoc. Zpracoval: F. Knitl, preventista SDH Modletice
(Zdroj: HZS KV kraje; Foto: SDH Modletice)
Když se led proboří
Jestliže se i přes veškerou opatrnost propadnete do ledové vody, zachovejte klid. Snažte
se dostat na hladinu, paže rozložte ze široka
na led a neustálým kopáním nohama se snažte dostat co nejdál na led a plazením co nejkratší cestou na břeh. Pokud se led stále proMODLETICKÝ VĚSTNÍK 01/21
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DOUBRAVICE POD SNĚHEM
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