
Obecní úřad Janův Důl, 463 52 Osečná 
Informace občanům č. 1/2021 

 

 

 

1. V pondělí 15.2.2021 od 18:00 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: 

• rozpočtové opatření č. 1/2021 

• Zpráva o inventarizaci majetku obce k 31.12.2020 

• změna fondu na podporu výstavby DČOV 

• úprava OZV – poplatek z pobytu 

• aktuální informace k dotačním akcím v obci 

 

 

2. Od 1.1.2021 došlo k úpravě ordinačních hodin – MUDr. Pavel Kočí: 

ordinace Osečná otevřeno (od – do) 
pondělí     7.00 – 13.00 hod. 

středa   10.00 – 18.00 hod. 

čtvrtek     7.00 – 13.00 hod. 

pátek     7.00 – 12.00 hod. 

ordinace Rozstání otevřeno (od – do) 
úterý      7.30 – 13.00 hod. 

Z důvodu trvající epidemie covid-19 jsou pacienti v obou ordinacích ošetřováni pouze 

po předchozí telefonické domluvě! 
Telefon: +420 485 107 756 ordinace Osečná 

  +420 485 179 240 ordinace Rozstání 

 

 

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

Prosíme tedy odběratele, aby provedli odečet svého vodoměru v termínu 13.-14.3.2021       

a stav nahlásili do 17.3.2021 na obecní úřad Janův Důl – mailem na adresu: 

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

 

 

4. Stále je na obecním úřadě pro občany k dispozici dezinfekce, 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. 

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. 

 

 

 

 

 



5. Nadále jsou z důvodu vládních opatření úřední hodiny obecního úřadu v Janově dole 

omezeny na:  

pondělí   14.00 – 19.00 hod. 

středa  10.00 – 15.00 hod. 
V ostatních dnech pouze po telefonické domluvě na tel. č. 778526146. 

 

 

 

V Janově Dole 4.2.2021 

 

  

 

 

 

  _______________________                                     ____________________ 

   Jiří Kořínek, místostarosta                                           Jan Mašek, starosta 


