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 Okna kanalizace a ČOV 

 

Vážení občané, 

po vydání únorového zpravodaje se na mě obraceli občané s dotazem, 

zda si mají otvor do DČJ ( nádoba na odpad ) také vyvrtat sami. 

Prosím v žádném případě !!!   Do nádoby nevrtejte !!! 

Otvor do DČJ vyvrtá a připraví zhotovitel stavby (dále stavba). 

Kdo se přihlásil nebo přihlásí, že chce přepojení provést, stavební firma na  

základě objednávky přepojení provede. Přepojení si budete platit sami. 

Ti z vás, kteří si budou realizovat přepojení sami, budou vědět hloubku a směr 

vyvedené kanalizace z domu, požádají o vyvrtání a přípravu otvoru do DČJ na 

našem obecním úřadě, nebo zavolají na tato telefonní čísla: 

pan Pokrupa  737 340 714 

pan Kysilka    777 445 441 

Další dotazy se týkají přerušení dodávky elektrické energie. 

Akumulace (kapacita) prázdné nádoby je 1,57 m3. 

Při výpadku proudu záleží v jaké fázi čerpání se nádoba právě nachází a v jaké 

výšce jste napojeni. 

Jestli je nádoba před čerpáním a vypnou proud, kapacita nádoby se snižuje. 

Například: jste napojeni ve výšce 80 cm, vypnou proud, nádoba je před čerpáním 

– zbývá 0,94 m3 kapacity. 

Pro představu - při spotřebě vody 100 m3 za rok je průměrná spotřeba na den 

cca 0,3 m3. 

Doporučujeme v případě výpadku elektrické energie omezit vypouštění 

odpadních vod ! 
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Kapacita jímek u bytovek bude cca 7,5 m3, podle nastavení plováků na 

požadovanou hladinu. 

Další dotaz na zpětnou klapku. Nátoku splaškové vody z hlavního řadu do DČJ      

brání zpětná, kulová klapka, která je osazena na výtlačném potrubí v jímce (DČJ). 

Při výpadku el. proudu nehrozí naplnění jímky z hlavního kanalizačního potrubí. 

Na dotaz umístění zpětné klapky na potrubí z domu se na kontrolním dnu shodli 

( TDI, Sčvak,projektantka a stavba ), že je zbytečný. 

 

Se vším vyčkejte, až vám oznámíme, že se může začít přepojovat. 

                                                                                                                                         Eva Müllerová 
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Blahopřejeme jubilantům, kteří v měsíci březnu oslavili, 

nebo oslaví životní jubileum: 

 

 

 

 
 

                               SBĚROVÝ  DEN 

 

Dne 23. dubna 2022 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.  
 

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 
9 20  –  1000 hod. 

U Obecního úřadu 10 20   –  10 30 hod. 

   Je nutné, aby občané předali výše uvedené odpady 

    na stanovišti sběru nebezpečných odpadů osobně. 

  Svoz není určen pro podnikatele, neboť ho hradí obec. 
 

 

 

                                     

                                      Eva Kučerová, Petr Švanda,  

                                         Adam Tvrdek 
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 Na čísle popisném 29 v Oknech (Oáza ) ubytoval majitel občany 
z Ukrajiny. Jsme ve spojení s majitelem, pomáháme řešit situaci 
s odpadky. Zatím majitel jiné požadavky ohledně pomoci nenahlásil. 

 
 

 UKRAJINA 
 

SBÍRKA 
 

ZŠ a MŠ Okna ve spolupráci  
s obcí Okna organizují sbírku  

 

 
Na obecní úřad – Okna 40 – můžete donést  

deky a spacáky (čisté),  

hygienické potřeby (nové),  

jednorázové pleny (nerozbalené)  

a nabité powerbanky, základní léky volně podejné na chřipková onemocnění 

z nachlázení (vitamíny, Nurofen, Nasivin apod.)   

Vše odvezeme na místo určené ambasádou Ukrajiny. Seznam potřebných 

věcí budeme postupně aktualizovat  

a informace zveřejňovat.  

Za Spolek rodičů a přátel ZŠ a MŠ Okna a OÚ Okna 

DĚKUJEME.  

Termín konání veřejného zasedání zastupitelstva obce Okna: 23.3.2022 od 

17.00 hodin v budově OÚ.                                                                                                          

                                                                                                                  Eva Müllerová 
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