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Obec Modletice pøeje vem obèanùm krásné Velikonoce.
A²jsou²to²pro²Vás²svátky²rÇdosti,²pohody,²k¸idu²Ç²jÇrní²sí¸y.²A²j½²proij½t½²v²dobré
ná¸Çdì²Ç²s²tìmi,²kt½ré²mát½²rádi.

Jarní brigáda se blíí, pro úèastníky bude opìt pøipraveno prase na grilu
TrÇdièní²jÇrní²brigádÇ²s½²¸½tos²koná²v²sobotu 8. dubna.
SrÇz²úèÇstníkù²j½²v²:00²pø½d²budovou²OÚ.

Jaký druh práce oèekávat?

±˝jčÇstěji˛ s˝˛ j˝dná˛ o˛ sÅěr˛ odpÇdků˛ÆrÇÅání˛trávy˛zÇm˝‐
Pro²v½chny²úèÇstníky²Çkc½²budou²k²dispozici²prostø½dky tání˛Ç˛podoÅněÏ˛ñ˛ žádném˛ přípÇdě˛ s˝˛ n˝j˝dná˛o˛˛náročné˛
n˝Å˝zp˝čné˛ činnostiÏ˛ ≈kì˝˛ s˝˛ moÆou˛ sÇmozř˝jmě
potø½bné²pro²úk¸id²(rukÇvic½,²ig½¸itové²pyt¸½,²hrábì²Ç²jiné n˝Åo˛˛
úèÇstnit²i²dìti.
náèiní).
Kont½jn½ry²nÇ²v½¸koobj½mový²odpÇd²budou²pøistÇv½ny²nÇ Vichni úèastníci jsou zváni na grilo
obvyk¸á²místÇ²v²Mod¸½ticích²Ç²DoubrÇvici.²µz½²j½²vyuít²nÇ vané prase a dalí obèerstvení, které
bìný²odpÇd²z²vÇich²domácností.
bude pøipraveno u hasièárny.

Jak je to s parkováním v obytných zónách v obci?
Vzh¸½d½m²k²èÇstému²ø½½ní²situÇc½²v²obytných²zónách²nÇí²obc½
bychom²rádi²pøipomnì¸i,²k²jÇkým²úè½¸ùm²oznÇè½ní²"obytná²zónÇ"
s¸ouí²Ç²jÇké²s²tím²nÇstávÇjí²pro²obèÇny²povinnosti.
ØÇdÇ² øidièù² v² Mod¸½ticích² moná² Çni² n½ví,² co² znÇèkÇ² "obytná
zónÇ"²(nÇ²snímku)²znÇm½ná.²Dok¸ádÇjí²to²zku½nosti²stráníkù
Ob½cní²po¸ici½,²kt½øí²tuto²situÇci²s¸½dují²st½jnì²tÇk,²jÇko²ostÇtní
obyvÇt½¸é²obc½.
Konkrétnì² u² nás² s½² to² týká² pø½d½vím² pÇrkování²  v místech
vymezených touto znaèkou se smí stát jen na vyznaèených
parkovitích.
Cháp½m½,² ½² v² pø½dmìtných² zónách² by¸o² historicky² zvyk½m
pÇrkovÇt,²Ç²to²b½z²nás¸½dných²postihù,²Ç¸½²j½²dù¸½ité²vyzdvihnout
fÇkt,²½²tyto²komunikÇc½²s¸ouí²k²jiným²úè½¸ùm.
TÇkto² oznÇè½ná² ob¸Çst² výrÇzným² zpùsob½m² pr½f½ruj½² chodc½
Ç²om½zuj½²provoz²motorových²vozid½¸.²V²obytné²zónì²smìjí²chodci
uívÇt² poz½mní² komunikÇci² v² c½¸é² j½jí² íøc½,² pøiè½m² s½² nÇ² nì
n½vztÇhuj½²§²·Â²(nÇpøík¸Çd²chùz½²po²chodníku²²chodník²v²obytné
zónì²n½½xistuj½,²chodí²s½²po²c½¸é²íøi²komunikÇc½).²Hry²dìtí²nÇ
poz½mní²komunikÇci²jsou²v²obytné²zónì²dovo¸½ny.

MÇjit½¸ùm² vozid½¸,² kt½øí² prÇvid¸Ç² dodrují,² j½² tø½bÇ² tímto
podìkovÇt.²Váím½²si²j½jich²pøístupu²Ç²n½rÇdi²bychom,²Çby²s½²cíti¸i
jÇko²ti²co²tzv.²"tÇhÇjí²zÇ²krÇtí²kon½c²provÇzu",²proto½²jiní²v½s½¸½
pÇrkují²tÇm,²kd½²n½mÇjí.

Tímto² t½dy² v½chny² øidiè½² vyzývám½,² Çby² zásÇdnì² n½pÇrkovÇ¸i
mimo²vyznÇè½ná²místÇ,²jinÇk²bud½²nÇ²vÇ½²vozid¸o²poh¸í½no²jÇko
nÇ² pø½káku² si¸nièního² provozu² d¸½² §² ·,² odst.² ()² zákonÇ
±½h¸½dì² nÇ² to,² ½² svoz² odpÇdù,² úk¸id,² údrbÇ² Ç² zÇm½tání ÂËÎ2000²Sb.,²o²provozu²nÇ²poz½mních²komunikÇcích.
komunikÇcí²j½²zásÇdnì²om½z½no²v²mom½ntì,²kdy²s½²¸idé²nÇ²zákÇz
V²souèÇsné²dobì²Ob½cní²po¸ici½²upozoròuj½²mÇjit½¸½²vozid½¸²nÇ
pÇrkování²n½oh¸í½jí.
n½správné² pÇrkování,² pokud² bud½² opìtovnì² docház½t
TÇké²j½²tø½bÇ²upozornit,²½²v²obytné²zónì²j½ maximální povolená k²n½dovo¸½nému²pÇrkování²nÇ²komunikÇcích,²bud½²vìc²ø½½nÇ²z½
rychlost 20 km/hod.
strÇny²Ob½cní²po¸ici½²stÇndÇrdním²zpùsob½m²pod¸½²stávÇjících
Aby²mì¸o²zÇv½d½ní²obytné²zóny²v²nÇí²obci²význÇm,²j½²potø½bÇ p¸Çtných²pø½dpisù.
prÇvid¸Ç² o² provozu² v² tìchto² ¸okÇ¸itách² dodrovÇt² c½¸op¸onì Vìøím½,²½²k²tÇkovým²situÇcím²n½bud½²mus½t²docház½t.
Ç²k²tomu²j½²zÇpotø½bí²spo¸uprác½²v½ch²nÇich²obyvÇt½¸.
Dìkuj½m½²zÇ²spo¸upráci²Ç²pochop½ní²dÇné²situÇc½.
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Výbìr ze zápisu zasedání zastupitelsva è. 2/2017 ze dne 22. 2. 2017
Propojovací plynovod
ModleticeJalovice

sítí Firmy,² kt½ré² dodávÇjí² t½nto
sortim½nt,² budou² poptány
o² zprÇcování² nÇbíd½k² Ç² nÇ
ZÇstupit½¸é² proj½dnávÇ¸i zák¸Çdì²tìchto²nÇbíd½k²bud½
proj½ktovou²dokum½ntÇci²k½ vybrán²dodÇvÇt½¸.
stÇvbì² "PropojovÇcí² p¸yno
vod² STµ² sítí² Mod¸½tic½ Automobil pro jednotku sboru
JÇ¸ovic½"²nÇ²propoj½ní²dvou dobrovolných hasièù
STµ²sítí.²S²oh¸½d½m²nÇ,²z²mi
nu¸osti²n½doø½½né,²mÇj½tko StÇrostÇ² obc½² informovÇ¸
právní² vztÇhy² m½zi² obcí zÇstupit½¸½²o²prùbìhu²výbì
Mod¸½tic½²Ç²PrÇskou²p¸yná rového² øíz½ní² nÇ² dodÇvÇt½¸½
r½nskou² Ç.s.² zÇstupit½¸é doprÇvního² Çutomobi¸u² pro
n½souh¸Çsí²s²r½Ç¸izÇcí²stÇvby. JSDH²Mod¸½tic½.
ZÇstupit½¸stvo²zárov½ò²poÇ ±Çbídku²do²výbìrového²øíz½
duj½² vypoøádání² mÇj½tko ní² podÇ¸y² ètyøi² firmy.² Do¸é
právních² vztÇhù² m½zi² obcí nÇbídky² by¸y² hodnoc½ny
Ç² firmou² PrÇská² p¸ynár½n pod¸½² vá½ného² prùmìru,
kd½² by¸Ç² hodnoc½nÇ² c½nÇ
ská²Ç.s.
vozid¸Ç,² záruèní² ¸hùtÇ,² c½nÇ
½roti ±souhlasnému stanovisku): 7
gÇrÇnèních² proh¸íd½k² nÇ
dobu²²¸½t,²zÇjitìní²originá¸
Umístìní kabelové pøípojky
ních²náhrÇdních²dí¸ù²Ç²c½nÇ
By¸Ç²doruè½nÇ²ádost²o²stÇ s½rvisních²prÇcí.
novisko²k²umístìní²kÇb½¸ové
pøípojky² do² poz½mku² obc½ Hodnoc½ní² nÇbíd½k² prová
dì¸Ç²hodnotící²komis½,²kt½rá
pÇrc.è.²·0Î2²pro²firmu
jÇko² n½jvýhodnìjí² doporu
TMobi¸½²Cz½ch²R½pub¸ic.
èi¸Ç² nÇbídku² firmy² MÂ000,
ZÇstupit½¸é² ádost² proj½d kt½rá²nÇbíd¸Ç²vozid¸o²M½rc½
nÇ¸i² Ç² vzh¸½d½m² k² tomu,² ½ d½s²Sprint½r.
pøi² umístìní² pøípojky² do
ob½cního²poz½mku²dojd½²k½ Jednání s majiteli pozemkù na
zn½hodnoc½ní²
poz½mku Chválovì
Ç² k² om½z½ní² v¸Çstnického StÇrostÇ² obc½² informovÇ¸
právÇ²obc½²z²dùvodu²zøíz½ní zÇstupit½¸½²o²probìh¸ém²j½d
vìcného² bø½m½n½,² nÇvrhují nání²s²mÇjit½¸i²poz½mkù²v²¸o
zøídit²toto²vìcné²bø½m½no²zÇ kÇ¸itì² Chvá¸ov² oh¸½dnì
úp¸Çtu²v½²výi²Ë00²tis.²Kè.
moného² prod½j½² poz½mkù
obci.
½ro: 5, proti: 0,
zdrel se: 2 ±M.Reichová, J.Ëron)
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T½nto² návrh² j½² vystÇv½n² k
v½ø½jnému² nÇh¸édnutí² po
dobu²Â0²dnù²nÇ²úø½dní²d½sc½.
Nabídka výsadby stromù

Problematika hluku z okruhu
StÇrostÇ² obc½² informovÇ¸
zÇstupit½¸½²o²probìh¸ých²j½d
náních² s½² zástupci² ØSD
k² prob¸½mÇtic½² h¸uku² z² dá¸
nic½²D0²(PrÇský²okruh).²±Ç
j½dnáních² by¸o² uv½d½no,² ½
pøi²pos¸½dním²mìø½ní²h¸uku,
kt½ré² probìh¸o² v² záøí² 20Ë,
n½by¸o²nÇmìø½no²pø½kroè½ní
h¸ukových² ¸imitù² Ç² ØSD
v² souèÇsné² dobì² zÇháji¸o
ko¸ÇudÇci² stÇvby.² Dá¸½
probíhá²pøíprÇvÇ²nÇ²r½Ç¸izÇci
ús½kového² mìø½ní² pro
doh¸½d² nÇd² dodrováním
n½jvyí² povo¸½né² rych¸osti
nÇ²komunikÇci.²Ús½kové²mì
ø½ní²by²mì¸o²být²r½Ç¸izováno
prÇvdìpodobnì²do²po¸oviny
roku²20Ë8.

StÇrostÇ² obc½² s½známi¸
zÇstupit½¸½² s² nÇbídkou² n½
ziskové² orgÇnizÇc½² Sázím½
stromy² nÇ² výsÇdbu² nových
stromù² v² obci² Mod¸½tic½.
J½dná²s½²o²proj½kt²sponzoro
vÇný² firmÇmi,² kt½ré² pøi
spívÇjí² nÇ² finÇncování
výsÇdby² z½¸½nì.² Firmy
zÇpoj½né²do²proj½ktu²pøispí
vÇjí²nÇ²nákup²rost¸in²Ç²záro
v½ò²provádí²výsÇdbu²stromù. Zárov½ò² by¸Ç² zprÇcovánÇ
ZÇstupit½¸é²nÇbídku²proj½d studi½² protih¸ukových² opÇ
nÇ¸i²Ç²souh¸Çsí²s²vyuitím²této tø½ní²nÇ²ús½ku²·Ë2²(od²DË²Ç
monosti² výsÇdby² stromù po² J½s½nici).² Studi½² uvádí
v² obci.² JÇko² n½jvhodnìjí vÇriÇnty² ø½½ní² protih¸u
¸okÇ¸ity² pro² tyto² výsÇdby kových² opÇtø½ní² ko¸½m
nÇvrhují²oko¸í²si¸nic²III²tøíd, komunikÇc½² D0,² kt½ré² mÇjí
Ç² to² nÇ² c½¸ém² úz½mí² ½xtrÇ sníit² ½xpozici² h¸uku² pro
vi¸ánu² obc½.² Ob½c² musí obyvÇt½¸½²v²oko¸ních²obcích.
n½jprv½² zÇjistit² souh¸Çsy O²tom,²zdÇ²budou²tÇto²opÇ
mÇjit½¸ù²dotè½ných²poz½mkù tø½ní² r½Ç¸izovánÇ,² s½² bud½
Ç²nÇ²zák¸Çdì²tìchto²souh¸Çsù dá¸½² j½dnÇt² s² Minist½rstv½m
mù½² probìhnout² výsÇdbÇ doprÇvy²Ç²ØSD.
nových²stromù.
Èinnost obecní policie
½ro: 7
Modletická pou / posvícení

StÇrostÇ² informovÇ¸² zÇstu
pit½¸½²o²èinnosti²ob½cní²po¸i
ci½²V½st½c²pùsobící²nÇ²úz½mí
obc½.²ZÇstupit½¸é²by¸i²s½zná
m½ni² s² pø½h¸½d½m² èinností
po¸ici½² zÇ² mìsíc² prosin½c² Ç
¸½d½n.² ZÇstupit½¸é² zárov½ò
ø½i¸i² prob¸½mÇtiku² pÇrko
vání² v² obytných² zónách² nÇ
Chvá¸ovì²Ç²nÇ²O¸inì.
±viz èlánek na stranì 1)

ZÇstupit½¸é² proj½dnávÇ¸i
monost²obnov½ní²poøádání
trÇdièní² poutì² èi² posvíc½ní.
Tyto²nábo½nské²udá¸osti²s½
vztÇhovÇ¸y²k½²dni²posvìc½ní
fÇrního² kost½¸Ç² Ç² k½² dni
svátku²pÇtronÇ²fÇrního²kos
t½¸Ç.² ZÇstupit½¸é² souh¸Çsí
s² poøádáním² této² spo¸½è½n
ské² Çkc½,² kt½rá² bud½² zÇè¸½
±Ëoba konání 19:00  00:46)
nìnÇ²do²ob½cního²ku¸turního
kÇ¸½ndáø½.² ±ák¸Çdy² nÇ Zápis vypracoval: Jiøí Aron
Zmìna územního plánu
orgÇnizÇci²Çkc½²uhrÇdí²ob½c Zkráceno pro úèely Vìstníku
StÇrostÇ² obc½² informovÇ¸ Mod¸½tic½.
Plné znìní k dispozici na
zÇstupit½¸½²o²prùbìhu²zmìny
½ro: 7
obecním úøadì a na webu obce
è.² ËË² úz½mního² p¸ánu² obc½

J½dná²s½²o²poz½mky²v½ø½jné
z½¸½nì² ko¸½m² Dobø½jovic
Dìtské høitì na Olinì
kého² potokÇ² Ç² poz½mky
ZÇstupit½¸é² proj½dnávÇ¸i p¸ánovÇné²k²zástÇvbì.
postup²r½konstrukc½²dìtské
ho²høitì²O¸inÇ.²±Ç²zák¸Çdì ZÇstupit½¸é² j½dnÇ¸i² o² mo
pø½dbìného²prùzkumu²trhu nosti²nákupu²tìchto²poz½m
by¸i² s½znám½ni² s² nÇbídkou kù² Ç² vzh¸½d½m² k² v½¸ké
fir½m² zÇbývÇjících² s½² výro finÇnèní²nároènosti²pro²ob½c
bou² Ç² dodávkÇmi² h½rních s½²dohod¸i²nÇ²dÇ¸ím²j½dnání
s²mÇjit½¸i.
prvkù²pro²dìtská²høitì.
ZÇstupit½¸é² s½² dohod¸i,² ½
mÇt½riá¸,²kt½rý²s½²optimá¸nì
hodí² do² prostø½dí² bývÇ¸ého
pÇrku,² j½² Çkátové² dø½vo
v²pøírodním²prov½d½ní.

Mod¸½tic½.²V²souèÇsné²dobì
probíhá² proj½dnávání² návr
hu² zÇdání² zmìny² è.² ËË
úz½mního² p¸ánu² obc½² Mod
¸½tic½.

Prodej velikonoèních dekorací
Sbor dobrovolných hasièù
Modletice si Vás dovoluje
pozvat na pøedvelikonoèní
setkání, které probìhne
v nedìli 9. dubna od
15 hodin na nádvoøí modle
tického zámku.

Svoz elezného rotu z domácností

J½jich² koupí² mù½t½² pøispìt Îelezný rot budou letos hasièi
nÇ²dÇ¸í²èinnost²dìtí²z½²sboru sváet v pondìlí 10.4.
dobrovo¸ných²hÇsièù.
rot² n½musít½² nikÇm² nosit.
Bìh½m² Çkc½² bud½² ot½vø½nÇ StÇèí,² kdy² ho² pøiprÇvít½² pø½d
kÇvárnÇ²v²zám½ckém²sá¸½.

dùm²tÇk,²Çby²ho²by¸o²vidìt²Ç²Çby
s½²k²nìmu²dÇ¸o²zÇj½t²Çut½m.
Doporuèuj½m½²rot²pøiprÇvit²ji
d½n²pø½d½m.
pp

pp

Zd½²probìhn½²výstÇvÇ²v½¸iko
noèních² pø½dmìtù,² kt½ré
vyrobi¸y² dìti² z² místního
hÇsièského² sboru² Ç² j½jich
nás¸½dný²prod½j.

Podìkování vedení obce sboru dobrovolných hasièù
Vedení obce si velice váí èinnosti sboru dobrovolných hasièù.
Obdivuhodná² j½² z½jménÇ² c½¸oroèní² prác½² s² dìtmi² Ç² m¸ád½í.² Drustvo² m¸Çdých² hÇsièù² skvì¸½² r½pr½z½ntuj½² ob½c² nÇ
soutìích²v²poárním²sportu,²orgÇnizuj½²popu¸ární²prod½j½²svát½èních²d½korÇcí,²pøispívá²k²osvìtì²o²poární²ochrÇnì
(spo¸uprác½²mj.²s²mÇt½øskými²ko¸Çmi)²Ç²Çktivnì²s½²podí¸í²nÇ²v½ch²ob½cních²Çkcích.²V²¸oòském²roc½²m¸Çdí²hÇsièi²mimo
jiné²pomáhÇ¸i²s²orgÇnizÇcí²sportovního²turnÇj½²Ç²²odv½d¸i²obrovský²kus²prác½²pøi²ob½cní²brigádì.
¸astupitelé obce tímto upøímnì dìkují vem hasièùm a tìí se na dalí úspìnou spolupráci.
Jsm½²v½¸ic½²rádi,²½²s½²v²obci²stá¸½²nÇjdou²¸idé,²kt½øí²jsou²ochotní²vìnovÇt²n½mÇ¸ou²èást²svého²vo¸ného²èÇsu²k²pøíprÇvì²hodnotných
Ç²smys¸up¸ných²Çktivit²(n½j½n)²pro²dìti²Ç²m¸ád½.
pp

Úspìnì zahájená sezona mladých hasièù
R½pr½z½ntÇc½² obc½² Mod¸½tic½² Ç² sboru
dobrovo¸ných² hÇsièù² s½² ko¸½ktivu
m¸Çdých² hÇsièù² nÇ² zÇèátku² roku
oprÇvdu²pov½d¸Ç²nÇ²výbornou.²µ½toní
první² soutìí² m¸Çdých² hÇsièù² by¸Ç
soutì² v² uz¸ování,² kt½rá² s½² konÇ¸Ç² v
n½dì¸i²Ë2.Â.20Ë7²v²Kuøí.

Mladí hasièi by rádi podìkovali vem,
kdo je podporují v jejich èinnosti. ¸a
uplynulý rok bylo za mladými hasièi
vidìt kus práce, kterou odvedli, jak
na poli soutìním, tak i na jiných
akcích.
ZÇèát½k² ¸½toního² roku² 20Ë7² by¸
vìnován² pøíprÇvám² nÇ² soutì½
v²uz¸ování,²p¸nìní²odznÇkù²odborností
m¸Çdých²hÇsièù²Ç²tÇké²výrobì²d½korÇcí
nÇ²V½¸ikonoèní²trhy²v²Mod¸½ticích. ±viz
èlánek výe na této stránce)

Soutìi¸o²s½²v½²vázání²pìti²uz¸ù²nÇ²èÇs,
chybnì² uvázÇný² uz½¸² znÇm½nÇ¸
Ë²tr½stnou²minutu²Ç²proto²j½²¸½pí²tuto
chybu²n½udì¸Çt.

Drustvo² dorostu² s½² umísti¸o² tÇké² nÇ
Ë.² místì² s² èÇs½m² 0Â:Â,0² minut² Ç² zÇ
j½dnot¸ivc½² vyhrá¸Ç² Andr½Ç² Stupková
(00:Â,·0)² Ç² nÇ² Â.² místì² s½² umísti¸
MichÇ½¸²Mészáros²(²èÇs²00:Â,00²).
Pokud² s½² oh¸édn½m½² zpìt² zÇ² tøi² roky
trvání²soutì½²,,Okrskový²uz½¸²"²v²Kuøí,
kt½rá²zÇèÇ¸Ç²v²roc½²20Ë·,²tÇk²s½²m¸Çdým
hÇsièùm²pov½d¸o²tuto²soutì²ji²Âx²po
sobì² vyhrát,² jÇk² v² kÇt½gorii² m¸Çdích
ákù,² tÇk² i² stÇrích² ákù.² ZÇtím² nÇi
m¸Çdí² hÇsièi² zùstávÇjí² jÇko² první
ko¸½ktiv,²komu²s½²tÇkový²úspìch²v²této
soutìi² pov½d¸² nÇ² Okrsku² è.Â² ² Mod
¸½ticko.

M¸Çdí² hÇsièi² s½² umísti¸i² nÇ² Ë.² místì
v²kÇt½gorii²m¸Çdí²áci²Ç²zÇ²j½dnot¸ivc½,
tuto² kÇt½gorii² vyhrá¸Ç² Mi¸ukÇ
R½ichová² s² èÇs½m² 00:·,8·² min.² ÈÇs
c½¸ého²drustvÇ²by¸²0·:·,70²minut.
±Ç½² první² soutì² v² poárním² útoku
StÇrí² áci² svou² kÇt½gorii² tÇké² vyhrá¸i bud½² v² pù¸c½² dubnÇ² Ç² tÇk² m¸Çdým
Ç² to² s² èÇs½m² 0:0,Â² minut² Ç² zÇ hÇsièùm² drím½² pÇ¸c½,² Ç² s½² jim² v½
j½dnot¸ivc½²s½²nÇ²Ë.²místì²umísti¸²DÇvid vydÇøí.² Podìkování² pÇtøí² h¸Çvnì
µuká½k²s²èÇs½m²00:ÂÂ,8²minut²Ç²nÇ ochotným² rodièùm,² kt½øí² pomáhÇjí
Â.²místì²PÇv½¸²n½b½rgr²(²èÇs²00:Â,22). svým²dìt½m²s²odvoz½m²nÇ²tyto²soutì½,
proto½² b½z² úèÇsti² nÇ² soutìích² by
µ½tos² poprvé² soutìi¸o² i² drustvo n½mì¸i²m¸Çdí²hÇsièi²úspìchy.
dorostu²Ç²ukázÇ¸o,²½²pi¸nì²trénovÇ¸o.
Eva ·kábová, vedoucí mladých hasièù

Køíovka
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