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INFORMACE  Z OBECNÍHO  ÚŘADU: 

 

 
VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ  ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 25.2.2015. 

 

 Zastupitelstvo obce schválilo odkládání biologicky rozložitelných 

komunálních odpadů rostlinného původu (BRKO )do kontejneru 

umístěného v areálu firmy ATMOS a to od 1.dubna do 31. října každého 

kalendářního roku. Odvoz BRKO bude zajišťovat firma TREDATON 

s.r.o. pan Gardavský 

 

 ZO neschválilo prodej pozemku 868/21 o výměře 422 m2. ZO se 

nedohodlo na ceně. Uvedený prodej bude projednán na dalším zasedání 

ZO. 

 

 ZO schválilo zavedení akce „Vítání občánků“. Vítání provedeme podle 

potřeby, podle počtu narozených dětí. O akci budeme včas informovat na 

úřední desce a v Okenském zpravodaji. 

 

 ZO schválilo žádost na vytvoření 7. prac. příležitostí v rámci veřejně 

prospěšných prací. V naší obci budou tito pracovníci provádět úklidové 

práce, práce v obecním lese a údržbu zeleně. 

 

 Byla schválena nová obecně závazná vyhláška o systému shromažďování 

sběru, přepravy, třídění a odstraňování komunálních odpadů na území 

naší obce. Přibyly 2 druhy tříděného odpadu: bioodpady – BRKO a kovy. 

Vyhláška je vyvěšena na úřední desce obecního úřadu. Tato vyhláška 

nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni jejího vyhlášení. 

 

OKENSKÝ ZPRAVODAJ 

          ÚNOR 2015 

http://obecokna.cz/


Okenský zpravodaj vydává: Obecní úřad Okna, Okna č.p.40, 471 62 Okna 
Internetové stránky: http://obecokna.cz, E-mail:starosta@obecokna.cz 

                                 Tel.: 487 876 134, 487 876 122, mob.: 724 168 476                                  Stránka 2 
 

Blahopřejeme jubilantům, kteří v únoru oslavili 

nebo oslaví životní jubileum. 

Müller Petr, Zeman Lukáš 

Všem jubilantům blahopřejeme. 

 

 

 Dále ZO schválilo zřízení věcného břemene – služebnosti na přípojku na 

st.p. 46/1 – paní Havlínová Marcela. 

 

 Bylo schváleno prominutí poplatku za svoz komunálního odpadu pro 

slečnu Martu Formánkovou za období 2011 – 2014. Slečna Formánková 

se dlouhodobě zdržuje mimo území České Republiky. Zastupitelé 

vycházeli z OZV č. 1/2013 obce Okna, čl. 6, písm. 2. 

                                                            

Eva Müllerová – starostka 

 

   

 

  

                                                                              

 

 

 
 

 

INFORMACE PRO OBČANY: 

 

Novela zákona o odpadech č. 229/2014 Sb. ukládá obecní povinnost zajistit 

místo pro odkládání veškerého kom. odpadu produkovaného fyzickými 

nepodnikajícími osobami na jejím katastrálním území. Přibyly dva druhy 

komunálního odpadu na třídění: BRKO a KOVY. V případě bioodpadu 

rostlinného původu je tato povinnot pro obce minimálně od 1.dubna do 31.října 

každého roku. 

  

Co to pro nás znamená? 
V areálu firmy ATMOS bude přistaven kontejner, do kterého mohou občané 

odkládat bioodpady rostlinného původu. 

 

Co tam patří? 
Listí, tráva, seno plevel, zbytky rostlin, zeleniny, spadané ovoce, slupky ovoce a  

zeleniny z domácnosti. 

 

Co tam nepatří? 

Zbytky jídel, oleje, kosti, uhynulá zvířata a jiné biologicky nerozložitelné 

odpady. 
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Kam s větvemi? 
Větve stromů nebo keřů mohou občané odkládat za hřiště. Je tam již naskládaná 

hromádka z našich parků. Bohužel tam některý občan odložil psí boudu, která 

tam nepatří. Stejně tak tam nepatří lepenka a koberce. Na tyto věci máme 

vekoobjemový kontejner na dvoře firmy ATMOS. 

 

Kovy ? 
Kovy mohou občané odkládat do bedny na dvoře firmy ATMOS. 

 

 

 

Otevírací doba pro občany v areálu firmy ATMOS od 1. dubna do 31. října 

2015: 

 

Středa  -  od 15.oo do 17.00 hod. 

 

Sobota -  od 10.00 do 12.00 hod.  

 

 

Občané mohou odkládat : 

 
- bioodpady rostlinného původu 

- velkoobjemový odpad (matrace, koberce, nábytek, psí boudy) 

- stavební suť 

- kovy 
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         Základní škola a mateřská škola Okna 

                      okres Česká Lípa 

      Seznam žáků 1. ročníku ve školním roce 

                       2 015 – 2016 

 
Zápis do 1. ročníku se konal 28.1.2015. 

 

K zápisu se dostavily a zapsány byly děti: 

 

Čurda Lukáš, Okna 7 

Eliáš Petr, Okna 30 

Gottsteinová Markéta, Alšova 793, Doksy 

Jarešová Anna, Hálkova 725, Doksy 

Kaňkovská Tereza, Okna 99 

Kapoun David, Mimoňská 425, Doksy 

Kuráková Juliana, Obora 68 

Merta Pavel, Okna 23 

Steimar Jan, Poslův Mlýn 775, Doksy 

Rágulík Kryštof, Bezděz 98 

Vomáčka Vojtěch, Nad přehradou 404, Praha 
 

 

O odklad povinné školní docházky pro rok 2015 – 2016 požádal : 

Jareš Albert, Okna 91            
                                                                    Iveta Myšková 

V Oknech 28. 1. 2 015                                               
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