
Obecní úřad Janův Důl, 463 52 Osečná 
Informace občanům č. 2/2021 

 
 

1. Od 1.3.2021 dochází ke změně provozní doby pošty v Osečné, takto:  
pondělí, středa  10.00 – 12.00 13.00 – 17.00 
úterý, čtvrtek, pátek 08.00 – 12.00 13.00 – 15.00 
 

2. Od 1.3.2021 dochází ke změnám v provozu ordinace praktického lékaře pro dospělé 
v Osečné a Rozstání – poskytovatelem zdravotních služeb bude nově MUDr. Pavel Kočí 
(IČ: 88819698), dále se mírně upravují ordinační hodiny takto: 
ordinace Osečná otevřeno (od – do) 
pondělí     7.00 – 13.00 hod. 
středa   12.00 – 18.00 hod. 
čtvrtek     7.00 – 13.00 hod. 
pátek     7.00 – 13.00 hod. 
ordinace Rozstání otevřeno (od – do) 
úterý      7.00 – 13.00 hod. 
Nadále trvá nutnost objednání k vyšetření do obou ordinací.  
Nově je zprovozněn mobilní telefon pro volání do obou ordinací: 608 136 117. Telefon 
bude v provozu v ordinačních hodinách! Provoz telefonních čísel 485 107 756 (ordinace 
Osečná) a 485 179 240 (ordinace Rozstání) bude ukončen k 30.4.2021! MUDr. Kočí prosí 
volat jen v akutních případech, tj. náhlá změna zdravotního stavu, potřeba akutního 
vyšetření, konzultace související s onemocněním COVID-19. V ostatních neakutních 
případech, tj. objednání receptů na dlouhodobě užívané léky, potvrzení, pojistky, objednání 
neakutních vyšetření používat nejvíce e-mail: info@ordinaceosecna.cz nebo nově SMS 
zprávu.  
 

3. Společnost KORID LK informuje, že s platností od 3.3.2021 dochází ke změně jízdních 
řádů regionálních autobusových linek v důsledku opatření proti šíření nemoci COVID-19. 
Provoz prázdninových jízdních řádů je prodloužen (do 12.června, resp. do odvolání). 
Provoz školních spojů doplněných za účelem přepravy žáků do ZŠ je do odvolání 
pozastaven. Více informací naleznete na webových stránkách www.iidol.cz, v sekci Jízdní 
řády/Připravované změny. 
 

4. Připomenutí – odečet vodoměrů proběhne 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, SMS 
(v pracovní dny) na číslo 778 526 146. 
 

5. V pondělí 22.3.2021 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: 

• aktuální informace k dotačním akcím v obci 
• smlouvy o zřízení věcného břemene k obecním pozemkům 
• smlouva s SKS o nakládání s odpady v obci 

 
 



6. Informujeme občany, že v letošním roce proběhne v České republice sčítání lidu, domů  

a bytů. Sčítání začíná o půlnoci z 26. na 27.3.2021. Do 9.4.2021 má každý možnost sečíst 
se online prostřednictvím elektronického formuláře na webu www.scitani.cz nebo 
v mobilní aplikaci. Kdo se nesečte online, má zákonnou povinnost od 17.4 do 11.5.2021 
vyplnit a odevzdat listinný formulář, jehož distribuci zajišťují sčítací komisaři. Více 
informací naleznete na úřední desce obecního úřadu Janův Důl. 
 

7. Zastupitelstvo obce Janův Důl schválilo veřejný příslib, kterým stanovuje pravidla pro 
poskytování daru na výstavbu domovních čistíren odpadních vod. Více informací a 
formulář žádosti o dar naleznete na www.januvdul.cz, v sekci „Dokumenty“ „Ostatní 
dokumenty“, případně v kanceláři OÚ Janův Důl. 
 

8. Prodejce slepic nabízí možnost objednání slepic, s dovozem zdarma až domů. Na prodej 
jsou vynesené a roční slepice z halového chovu, šlechtitelský program HENDRIX 
GENETICS, cena od 75 Kč/ks dle množství. Kontakty: tel. 704 048 209, e-mail: vynesne-
slepice@email.cz, www.vynesene-slepice.cz. 
 

9. Dle sdělení zástupce Krajské správy silnic Libereckého kraje uzavírka silnice přes Ještěd 
(z Hanychova na Výpřež) a s tím související objízdné trasy jsou schválené a povolené        
od 6.4. do 30.6.2021. Uzavírka bude úplná. 

 
 

 
V Janově Dole 5.3.2021 

 
  

 
 
 

  _______________________                                     ____________________ 
   Jiří Kořínek, místostarosta                                           Jan Mašek, starosta 


