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Bukovany 57, okr. OLOMOUC, PSČ 779 00
Tel.: 585 351 394
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Informační leták

Optická síť Bukovany
Postup připojení na optickou síť (1. etapa)
�
při realizaci vodovodu vám byla nebo bude přivedena
mikrotrubička na hranici pozemku (k vodoměrné šachtě)
�
občan si ve vlastní režii provede výkop a zavedení
mikrotrubičky do domu (průjezd, sklep, obývák, chodba apod.)
nejlépe spolu s vodovodní přípojkou
�
zakončení mikrotrubičky nesmí být ve venkovním prostoru
(ani když je pod stříškou)
�
případné nadstavení délky mikrotrubičky provede
dodavatel zdarma (prosíme domluvte se na tel: 588 118 318)
�
pokud si nejste jisti s místem zakončení mikrotrubičky,
prosím kontaktujte dodavatele
Postup připojení na optickou síť (2. etapa)
�
skutečnost, že jste připraveni (máte hotovou 1. etapu),
prosím oznamte na tel: 588 118 318, kde se domluvíme na
termínu instalace zásuvky
�
přípojka po zásuvku, včetně zásuvky, je majetkem obce
Bukovany
�
instalace zásuvky je zdarma a nezavazuje vás
k odběru ani platbě žádných poplatků
�
pozdější instalace zásuvky může být jednorázově
zpoplatněna

V případě dotazů se prosím obracejte na zhotovitele optické sítě
v pracovní době Po-Pá od 8:00 do 16:00 na tel: 588 118 319
nebo tel: 724 710 369.
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Úřední hodiny Obecního
úřadu Bukovany
Pondělí:

8:00 - 12:00
15:00 - 17:00

Středa:

8:00 - 12:00
15:00 - 17:00

Prosíme, využijte přednostně
telefonický nebo emailový
kontakt!
Telefon: 585 351 394
Mobil: 734 536 591
Email: obec@bukovany.cz

Poruchy čerpadel
tlakové kanalizace
Pracovní dny: 7:00 - 16:00
telefon: 582 344 291
Víkendy, svátky: 8:00 - 20:00
telefon: 777 730 147
Pokud se vám o víkendech
nepodaří na číslo dovolat, tak
napište SMS.

Svoz bioodpadu bude
zahájen 8. 3. 2021.

Poplatky
Úhrada stočného Svazku obcí Bystrovany a Bukovany do 31. 1. 2021.
Poplatky za komunální odpad, psy a pronájmy pozemků prosíme uhraďte do 31. 5. 2021. Poplatek
za komunální odpad je 550 Kč na osobu/rok, poplatek za psa je 150 Kč psa/rok. Preferujeme
platbu převodem na účet 1810438359/0800. Jako variabilní symbol uveďte číslo popisné. Nálepka
na popelnici Vám po úhradě bude doručena do schránky.

Pojízná prodejna
Pojízdná prodejna zajíždí do obce Bukovany každé úterý a čtvrtek v 10:15. Stanoviště pojízdné
prodejny je před obecním úřadem.

Sběrová sobota
Od 9. 4. 2021 do 11. 4. 2021 budou na parkovišti u restaurace Koliba přistaveny kontejnery na
velkoobjemový a elektro odpad. Z technických důvodů NEBUDE likvidován nebezpečný odpad!
Tento druh odpadu tedy do kontejnerů neodkládejte! Pro uložení nebezpečného odpadu můžete
využít sběrového dvoru ve Velké Bystřici.
Elektro odpad
Vyřazené ledničky, mrazáky
Vyřazené televizory, monitory
Domácí spotřebiče (vysavač, žehlička...)
Elektronika
Stará čerpadla tlakové kanalizace

Velkoobjemový odpad
Starý nábytek (skříně, sedačky, křesla, židle...)
Podlahové krytiny (koberce, linolea)
Sanitární technika (umyvadla, vany, toalety...)
Ostatní (matrace, lyže, kola, kočárky...)

Tašky na tříděný odpad

Kompostéry

Občané si mohou na obecním úřadě zakoupit
soubor tašek na plast, papír a sklo. Cena jedné
sady je 50 Kč.

Obec Bukovany získala z dotačního programu
zahradní kompostéry. Zájemci se mohou hlásit
na telefonu 734 536 591 nebo emailem na
adresu obec@bukovany.cz.

Testování na onemocnění Covid-19
Praktická a závodní lékařka MUDr. Iva Javůrková (Toveřská 5, Samotišky) nabízí možnost
testování zaměstnanců i soukromých osob. Testy a vyšetření jsou bezplatné. Skupinu 20 a více
osob je možné testovat na předem dohodnutém místě. Objednávky na telefonu: 705 127 383.
V rámci testování obyvatelstva nabízí možnost testování na Covid-19 i MUDr. Petr Kafka (8. května
65, Velká Bystřice) Nárok na bezplatné testování má každý občan 1x za 3 dny. Tel.: 585 351 113.

Letní tábor
Dětský oddíl Duha Štít pořádá svůj tradiční letní stanový tábor. Tábor je určen pro děti od 7 do 15 let.
Více informací a přihlášky na webu https://tabor.duhastit.cz nebo na telefonu 721 225 924.

