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 Informace občanům k budování kanalizace a čistírny odpadních vod 

Vážení občané, stavba kanalizace začne brzy probíhat. Předání staveniště vysoutěžené firmě 

je naplánované na 15. dubna letošního roku. 

Začínat se bude stavbou čistírny za fotbalovým hřištěm směrem k Robečskému potoku. 

S tím souvisí vybudování elektropřípojky a vodovodní přípojky pro čistírnu. 

Nejspíš jste již zaznamenali, že došlo k vykácení stromů a po vytahání pařezů bude pozemek 

připravený pro realizaci stavby čistírny. 

Žádám občany, aby nám dočasně nevozili větve na spálení na obvyklé místo. Tento pozemek 

využije stavební firma pro svoje úložné a manipulační potřeby. 

Pokud máte větve a nemůžete si je spálit na svém pozemku, zavolejte, domluvíme se kam 

s nimi. Po seštěpkování  hromady větví za malým fotbalovým hřištěm se  mohou větve 

odložit i tam, nebo je možnost je seštěpkovat. V každém případě se domluvte  na úřadě nebo 

mi zavolejte ( 724 168 476 ). 

Dřevěný nábytek a podobné větší kusy si odložte na sběrný den 24. dubna 2021. 

Piliny, drobné větvičky a bioodpad rostlinného původu odkládejte do kontejneru v areálu 

firmy Atmos. 

Vážení občané, dostávám časté otázky, co nás to bude stát…….. 

V zastupitelstvu jsme se shodli na tom, aby vás to stálo opravdu minimum. 

Jedná se o zaplacení elektrikáře pro přivedení rozvodu z domovního rozvaděče 

k elektrorozvaděči pro čerpadlo. Dále přepojení ze současného kanalizačního odtoku na 

domácí čerpací jednotku – DČJ.  

Opakuji se, ale ještě jednou …..nedělejte nic dopředu. Dáme včas vědět, kdy se zastaví 

stavbyvedoucí a projektant nebo technický dozor a upřesní se podrobnosti: kde bude 

elektrorozvaděč a kde bude DČJ. 

Na elektrickou přípojku můžete oslovit pana Vyvíjala 607 549 732, nebo jiného elektrikáře, 

kterého využíváte. 

Přepojení kanalizace si někteří provedou sami, kdo ne, tomu poskytneme kontakt při 

prohlídce objektu.  

Pro určení typu čerpadla nám, Vážení  občané, sdělte telefonicky co nejdříve 

informaci, kdo nemá v nemovitosti připojený motorový proud ( připojené 

napětí 380 V ).                                                                                                

OKENSKÝ ZPRAVODAJ 

BŘEZEN 2021 
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Blahopřejeme jubilantům, kteří v měsíci březnu oslavili 

nebo oslaví životní jubileum 

                

 

  

 

                               

                     Veronika Formánková, Miluše Havlová, Pavel Müller, 

                       Petr Rejzek, Jana Větrovská 
 

           

 
 

 SBĚROVÝ  DEN 
 

Dne 24. dubna 2021 v sobotu proběhne v naší obci sběr nebezpečného odpadu. 

1. Nebezpečné odpady – AKU baterie, vyřazené léky, plechovky od barev 
 a oleje, vyjeté oleje apod. 

2. Objemné odpady – matrace, nábytek, koberce, pneumatiky, podlahová krytina, apod. 
Stavební suť a střešní krytinu – v omezeném množství. 

 
3. Výrobky pro zpětný odběr - lednice, televizory, mrazáky, zářivky, počítače, monitory, 

elektronické nářadí, hračky apod. 
 
           Uvedený odpad můžete BEZPLATNĚ předat pracovníkům firmy 
AVE CZ odpadové hospodářství  s. r.o., kteří přijedou do Vaší obce se speciální svozovou 
technikou. 

MÍSTO A ČAS PŘISTAVENÍ SBĚROVÉHO VOZU 

U separátních kontejnerů u Zemanů 
10 25  –  1040 hod. 

U Obecního úřadu 10 45   –  11 00 hod. 

 

    Je nutné, aby občané předali výše uvedené odpady 

    na stanovišti sběru nebezpečných odpadů osobně. 

Svoz není určen pro podnikatele, hradí ho obec ! 

http://obecokna.cz/
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 Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 

Sčítání 2021 začíná rozhodným okamžikem o půlnoci z 26. na 27. 3. 2021. Do 9. 4. 2021 
má každý možnost sečíst se online prostřednictvím elektronického formuláře na webu 
www.scitani.cz nebo v mobilní aplikaci. Kdo se nesečte online, má zákonnou povinnost 
od 17. 4. do 11. 5. 2021 vyplnit a odevzdat listinný formulář. Jeho distribuci zajišťují sčítací 
komisaři. 
Informační letáček jste obdrželi společně s minulým zpravodajem. Je vyvěšen na úřední 
desce klasické i elektronické ( www.obecokna.cz )  
                          

 USNESENÍ Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE OKNA ZE 
DNE 24.2.2021 

Přítomno: 6 zastupitelů –  Eva Müllerová, Hana Uhlířová, Ivana Horčíková,                                                                              

                                                Karel Holan, Michal Grolmus, Libor Henc 

Omluvena: Květoslava Doubková 

 

Usn. č. 16/2021 

Zastupitelstvo obce schvaluje předložený návrh programu veřejného zasedání zastupitelstva 

obce Okna, včetně doplněných bodů zasedání a přesunutí bodu 9 na začátek zasedání 

z důvodu prezentace k Memorandu. 

Hlasování:               pro: 6                    proti: 0                        zdržel: 0                     zajistí: starostka  

Usn. č. 17/2021 

Zastupitelstvo obce schvaluje zapisovatele paní Helenu Čápovou a navržené ověřovatele 

zápisu: paní Hana Uhlířová, pan Libor Henc. 

Hlasování:               pro: 6                    proti: 0                        zdržel: 0                     zajistí: starostka  

Usn. č. 18/2021 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí, že usnesení z minulého zasedání bylo splněno.  

Usn. č. 19/2021 

Zastupitelstvo obce schvaluje připojení k Memorandu o dlouhodobé spolupráci při zajištění 

střednědobého plánování a spolufinancování sociálních služeb na území ORP Česká Lípa a 

pověřuje starostku obce Evu Müllerovou podpisem Memoranda. 

Hlasování:               pro: 6                    proti: 0                        zdržel: 0                     zajistí: starostka  

Usn. č. 20/2021 

Zastupitelstvo obce schvaluje situování části závodů Mistrovství světa v orientačním běhu na 

katastr obce Okna. Jedná se konkrétně o pozemek p. č. 268/4. 

Plánovaný termín akce 4. a 5. července 2021, termín je závislý na vývoji covidové situace. 

Hlasování:               pro: 0                    proti: 6                        zdržel: 0                     zajistí: starostka  

Usnesení nebylo přijato. 

Usn. č. 21/2021 

Zastupitelstvo obce projednalo žádost o prodej pozemku p. č. 178/1 o výměře 6 523 m2, 

v k.ú. Okna v Podbezdězí.  

http://obecokna.cz/
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Zastupitelstvo obce schvaluje výše uvedený pozemek neprodávat. 

Hlasování:               pro: 6                     proti: 0                       zdržel: 0                     zajistí: starostka  

Usn. č. 22/2021 

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje Smlouvu o úvěru č. 0633183169 s Českou 

spořitelnou, a.s. a pověřuje starostku obce k jejímu podpisu. 

Hlasování:               pro: 6                     proti: 0                        zdržel: 0                    zajistí: starostka  

Usn. č. 23/2021 

Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje poskytnutí finančního příspěvku v podobě daru 

pro Hospic svaté Zdislavy o.p.s., Pod Perštýnem 321/1, 460 01 Liberec, IČO 28700210 ve výši 

2 000,-Kč. 

Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce Evu Müllerovou podpisem darovací smlouvy. 

Hlasování:               pro: 6                     proti: 0                        zdržel: 0                    zajistí: starostka  

Usn. č. 24/2021 

Zastupitelstvo obce schvaluje pronájem části obecního pozemku p. č. 118/1, druh pozemku 

trvalý travní porost, v k. ú. Okna v Podbezdězí na dobu neurčitou s měsíční výpovědní lhůtou 

bez udání důvodu, která počíná běžet 1. dne měsíce následujícího po doručení výpovědi. 

Smlouva může být též ukončena písemnou dohodou smluvních stran. 

Výměra pronajatého pozemku: 225 m2. 

Navržená cena 2,-Kč/m2 za kalendářní rok. 

Záměr o pronájmu pozemku byl řádně vyvěšen na klasické i elektronické desce Obecního 

úřadu Okna a nebyly k němu vzneseny žádné námitky ani připomínky. 

Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce Evu Müllerovou podpisem nájemní smlouvy. 

Hlasování:               pro: 6                      proti: 0                        zdržel: 0                   zajistí: starostka 

 

 Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Okna se koná ve středu 24.3.2021 

od 17.00 hodin ! 

 

Přejeme všem občanům prožití velikonočních svátků 

v rodinné atmosféře, v klidu a ve zdraví …… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                Eva Müllerová 
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