
Obecní úřad Janův Důl, 463 52 Osečná 
Informace občanům č. 5/2017 

 
1. V pondělí 21.8.2017 od 19:00 hod. proběhne v zasedací místnosti obecního úřadu veřejné 

zasedání zastupitelstva obce Janův Důl s následujícím programem: kontrola usnesení, zprávy 
předsedů výborů, zpráva starosty, diskuse, rekapitulace usnesení. Hlavními projednávanými 
body mj. budou: 
• Schválení prodejů pozemků 
• Informace o dotačních akcích obce 
• Informace o dalším postupu výstavby sportovního areálu 
• Informace o zpracování projektu na další etapu chodníku, propustku na cestě do areálu 

kempu a rozšíření sítě veřejného osvětlení 
• Informace o dalším postupu k výstavbě domovních čistíren odpadních vod 

 
2. V sobotu 16.9.2017 proběhne odečet vody a výběr vodného. Upozorňujeme odběratele, aby 

v případě své nepřítomnosti v termínu odečtu nahlásili stav vodoměru na obecní úřad. 
 
3. Ve čtvrtek 21.9.2016 od 15.30 hod. bude u bývalé hospody provedeno pravidelné očkování 

psů starších 3 měsíců proti vzteklině. Základní poplatek za očkování činí   80,- Kč, chovatel 
je povinen vzít s sebou očkovací průkaz a dostavit se se psem opatřeným vodítkem a 
náhubkem. Očkování psů proti vzteklině je povinné ze zákona. 

 
4. V červenci proběhla v obci Janův Důl povodňová prohlídka toku Ploučnice, na jejímž základě 

budou řešena některá problematická místa. Po doporučení pracovníků Povodí Ohře 
upozorňujeme občany na to, aby neskladovali rozplavitelný materiál v blízkosti toku Ploučnice. 

 
5. Personální agentura Work Service nabízí volná pracovní místa (operátor/ka ve výrobě) 

v Liberci a v Hodkovicích nad Mohelkou – více informací obdržíte na tel. 601311311,   e-mail: 
prace@workservice.cz. 

 
6. Zaměstnání nabízí také Věznice Stráž pod Ralskem – podrobnější informace získáte na tel. 

487878213, e-mail: vkostalova@vez.spr.justice.cz. 
 
7. Upozorňujeme občany, že společnost Eltma zajišťuje zdarma a dle podmínek zpětného odběru 

svoz a likvidaci použitých pneumatik, které je možno odevzdat na místa zpětného odběru. 
Seznam sběrných míst naleznete na stránkách MŽP www.mzp.cz/cz/odber_pneu a také na 
www.eltma.cz. Více informací viz. leták na vývěsce u OÚ. 

 
8. Divadlo na Vinohradech nabízí předběžnou rezervaci představení ze svého repertoáru pro 

sezonu 2017/2018. Více informací v kanceláři OÚ. 
 

V Janově Dole 11.8.2017 
 
 
 
 
 

  _______________________                                     ____________________ 
   Jiří Kořínek, místostarosta                                            Jan Mašek, starosta 


