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OZNÁMENÍ 
o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 

Starostka obce Eva Müllerová podle ust. § 14c odst. 1 písm. a) a ust. § 15 zák. č. 
247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění 
některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů zveřejněním v místě 
obvyklém 

oznamuje: 

1. Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se uskuteční:  

        v pátek          dne 8. října 2021  od  14.00 hodin  do 22.00 hodin a 
        v  sobotu      dne 9. října 2021  od  08.00 hodin  do 14.00 hodin. 

 

2. Místem konání voleb 
Místem konání voleb  je volební místnost v budově Obecního úřadu Okna, Okna 
40, 471 62 Okna. 
 

3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní 
občanství ČR (platným občanským průkazem nebo cestovním, diplomatickým 
nebo služebním pasem ČR anebo cestovním průkazem). Neprokáže-li volič svou 
totožnost a státní občanství ČR, nebude mu hlasování umožněno. 
 

4. Voliči budou dodány 3 dny přede dnem konání voleb hlasovací  lístky.  V den  
voleb  volič  může  obdržet  hlasovací  lístky  i  ve volební   místnosti. 

                                                                                                                   Eva Müllerová 
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Blahopřejeme jubilantům, kteří v měsíci září oslavili 

nebo oslaví životní jubileum: 

 

Čestmír Novák, Marek Müller, Vojtěch Leiner,  

Stanislav Nepivoda 

 

 

 
  SBĚROVÝ  DEN  
 

Dne 10. října 2021 v neděli 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, 
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 V OKNECH 

U separátních kontejnerů (u Zemanů) 
10 05  –  10 30 hod. 

U Obecního úřadu 10 30   –  11 00 hod. 

 

    Je nutné, aby občané předali výše uvedené odpady 

    na stanovišti sběru nebezpečných odpadů osobně 

  Svoz není určen pro podnikatele, neboť ho hradí obec ! 
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 Místní knihovna je od října opět otevřená. 
             Provozní hodiny jsou každou středu od 16.00 do 18.00 hodin. 

 Pro nás všechny začne jako každý rok zápas s listím. V obci bude v parcích u 

hasičárny nebo směrem k úřadu přistavený během první poloviny října 

kontejner, do kterého můžete rostlinný bioodpad odkládat. 

 

 Okna odkanalizování obce a ČOV 

Důležitá informace: 

Žádám majitelé nemovitostí, u kterých se stavbyvedoucí pan Pokrupa domluvil na 

umístění elektrorozvaděče pro čerpadlo a je již vložená DČJ (čerpací šachta - černá 

nádoba na odpady), proveďte prosím co nejdříve přípravu elektroinstalace pro 

napojení na rozvaděč pro čerpadlo DČJ.  

 

Doporučení dodavatelské firmy: 

 Přívodní (napájecí) kabel k ovládacímu rozvaděči  zajišťuje a hradí majitel 
nemovitosti elektrikáři, který přípravu provede. Kabel by měl mít parametry 
odpovídající požadavkům připojovaného elektromotoru, ale většinou je to kabel 
CYKY 5x2,5. Tento kabel musí být jištěn samostatným jističem 3F – 16A. Na instalaci 
kabelu musí být provedena revizní zpráva – požadujte po elektrikáři, který 
přípravu provede. 
V obci provádí revize také pan Fridrich, je s ním domluveno, že se na něj můžete 
obrátit – tel. spojení 723 535 105. 
Víme o tom, že všechny domy jsme ještě neobešli. Řídí si to stavbyvedoucí a dáme 
každému včas vědět.  
Kontakty na elektrikáře v obci, kteří mají podklady pro elektroinstalaci předané: 

Pan V. Vyvíjal tel. spojení 607 549 732 

Pan J. Jareš tel. spojení 602 296 224 

Pan M. Hladík tel. spojení 735 994 703 

Pro ty, kteří mají svého elektrikáře, poskytněte jim prosím informace 

z dokumentů, které do každé nemovitosti po umístění DČJ předávám. 

Přepojování stávající kanalizace nemovitostí na obecní systém začne po 

zprovoznění čistírny odpadních vod. Dáme včas vědět. Někdo se přepojí sám nebo 

si zajistí instalatéra. Kdo nemá možnost, může využít moji nabídku na pana Purše a 

Slováka (602 164 507, 604 661 232), nebo přes nás, s tím že zavoláte a postupně je 

budeme posílat na vaše čísla popisná. Přepojení si budete hradit dle domluvy 

s těmi, kteří instalaci provedou. 
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Dovolte mi ještě uvést seznam látek, které rozhodně do kanalizace nepatří a 
mohou způsobit poruchu čerpadla a znečištění vaší DČJ: 
 

• Vlhčené ubrousky, hygienické potřeby, hadry, tkaničky a jiné části oblečení  

• Barvy, ředidla, louhy, agresivní chemikálie  

• Nadměrné množství tuků  

• Dlouhé vlasy  

• Písky, kameny, hlína, klacky, listí  

• Voda z vytírání, pokud obsahuje abrazivní přimíseniny – písky atd.  

• Špatně rozpustitelný toaletní papír (vytváří krustu na povrchu kapaliny v jímce)  

Biologický odpad - zbytky z jídel, ovoce, zeleniny a dalších potravin, rozmělněné zbytky z 
kuchyňských drtičů odpadu 
Co mohou způsobit: Zbytky z potravin přispíváme k blahodárnému životu potkanů.  
Kam s tím: do kontejnerů na směsný odpad, případně do speciálních kontejnerů na biologický 
odpad; na kompost 
Tuky a oleje – fritovací a ostatní oleje z domácností 

Co mohou způsobit: tuk hrudkovatí a postupně na sebe nabaluje a zachycuje další příměsi, ty 
ucpávají kanalizační čerpadla, obalují sondy ovládající jejich chod a zastavují je. Tuhé nánosy brání 
volnému průtoku odpadní vody a jejich odstraňování je velmi náročné. S ještě většími náklady je 
spojena likvidace tuků, které přitečou na čistírny odpadních vod. 

Kam s tím: přelít do plastové lahve a odevzdat jako tříděný odpad ve sběrném dvoře 
Veškeré hygienické potřeby – vložky, inkontinenční pleny, hygienické tyčinky, vlhčené ubrousky 
apod. 
Co mohou způsobit: Kromě celulózového podílu obsahují také vyztužené vrstvy tvořené plastovými 
foliemi na bázi polyetylenu, polypropylenu a polyetylentereftalátů. Plastové části těchto potřeb ve 
vodě nepodléhají, na rozdíl od toaletního papíru, rozkladu a dokáží zanést, případně zcela zničit 
čerpadla v čerpacích stanicích odpadních vod.  

Kam s tím: kontejner na směsný odpad 

Chemické látky - jedy, žíraviny, kyseliny, barvy, ředidla, zbytky čistících prostředků, ropné látky, 
mazadla, oleje, těžké kovy (náplně rtuťových teploměrů), organická rozpouštědla 

Co mohou způsobit: Mají výrazný negativní vliv na biologické procesy čištění odpadních vod. Jedná 

se o ropné látky, louhy, kyseliny, ředidla, tuky, oleje. I relativně malé množství těchto látek může 
zcela zlikvidovat bakterie, které v čistírnách odstraňují biologicky odbouratelné látky. Rovněž 
nadměrné užívání čistících, pracích a dezinfekčních prostředků přírodě rozhodně neprospívá. 

Kam s tím: Vždy odevzdáme do sběrného střediska  

Látky, které by mohly způsobit ucpání potrubí  (objemné předměty) 

 

Termín zasedání zastupitelstva obce Okna – pondělí 27.9.2021 od 17.00 
hodin na obecním úřadě. 
                                                                                                Eva Müllerová                                                                                                                                                                                            
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                                                                          Jan Bucek 
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