
Obecní úřad Janův Důl, 463 52 Osečná 
Informace občanům č. 9/2020 

 

1. Obecní úřad je nadále do odvolání otevřen s omezením úředních hodin: 

pondělí  14.00 – 19.00 hod. 

středa 10.00 – 15.00 hod. 

 

2. Obecní úřad má pro občany k dispozici dezinfekci, šité roušky a nanofiltry do roušek. 

V případě zájmu o tyto prostředky se lze průběžně hlásit na obecním úřadu buď e-mailem 

(obec@januvdul.cz) nebo na telefonním čísle 778 526 146 (obecní úřad – nutno volat v 

úředních hodinách). Prostředky budou občanům dodávány průběžně dle objednávek na 

obecním úřadu. 

Obecní úřad je připraven řešit s občany individuálně i další specifické problémy související 

s aktuální pandemií. V případě zájmu se lze obrátit na obecní úřad. 

 

3. ČEZ Distribuce informuje, že od 1.1.2021 ukončuje výlep papírových oznámení 

k plánovaným odstávkám el. energie. Více informací naleznete na odkazu 

https://www.cezdistribuce.cz/cs/pro-media/tiskove-zpravy/376.html.  

(Informace o způsobu registrace viz. příloha) 

 

4. Vzhledem k vývoji situace s koronavirem proběhne odečet vodoměrů opět samoodečtem. 

Prosíme tedy odběratele, aby provedli odečet svého vodoměru v termínu 12.-13.12.2020   

a stav nahlásili do 16.12.2020 na obecní úřad Janův Důl – mailem na adresu: 

obec@januvdul.cz nebo telefonicky (v pracovní dny) na číslo 778526146. 

 

5. Od 13.12.2020 končí uzavírka silnice přes Ještěd do Liberce a dochází také ke změně 

jízdních řádů. 

 

6. Upozorňujeme občany, že větší rozsah pálení větví či jiných rostlinných zbytků je nutné 

ohlásit na Hasičský záchranný sbor, a to prostřednictvím aplikace na webové adrese: 

https://paleni.izscr.cz/ (do vyhledávače lze také napsat heslo „ohlášení pálení“).                   

Do samotného formuláře ohlášení se zadají údaje o poloze pálení, časový údaj o pálení, 

způsob zabezpečení a odpovědná osoba s uvedením telefonního čísla. Touto informací lze 

předejít zbytečným výjezdům jednotek požární ochrany. Postup ohlášení pálení je trvale 

umístěn na webu obce Janův Důl v oddíle Ostatní dokumenty. 

 

7. V období svátků proběhne svoz komunálního odpadu v běžném režimu, tj. ve čtvrtek 

24.12.2020 a 31.12.2020. 

 

Obecní úřad Janův Důl přeje všem občanům klidné prožití Vánoc  

a pevné zdraví v nadcházejícím roce 2021. 
 

V Janově Dole 9.12.2020 

  

 

 

 

  _______________________                                     ____________________ 

   Jiří Kořínek, místostarosta                                           Jan Mašek, starosta 


