
Obecní úřad Janův Důl, 463 52 Osečná 
Informace občanům č. 4/2021 

 
 
 

1. Připomínáme, že v sobotu 8.5.2021 od 10.30 – 10,45 hod. proběhne sběr nebezpečných 
složek komunálního odpadu. Bližší informace na vývěskách.  
 
 

2. U kombinovaného vývozu popelnic se přechází od května na čtrnáctidenní svoz, který bude 
probíhat v sudé čtvrtky a první květnový svoz tedy proběhne 6.5.2021. 

 
 
3. V pondělí 24.5.2021 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: 

• schválení závěrečného účtu a zprávy o přezkumu hospodaření obce za rok 2020 
• schválení účetní závěrky za rok 2020 a převod hospodářského výsledku za rok 2020 
• rozpočtové opatření č. 3/2021 
• pronájem pozemku p.p.č. 169/4 v k.ú. Janův Důl 
• schválení podílu žadatelů na změnu č. 1 Územního plánu obce Janův Důl 
• informace k dotačním akcím 

 
 

4. Na úřední desce obecního úřadu Janův Důl naleznete informace k úhradě daně 
z nemovitých věcí na rok 2021.  
 
 

5. Připomínáme, že se blíží termín ukončení sčítání lidu – do 11.5.2021 jsou občané povinni 
vyplnit a odevzdat formulář. Více informací viz. úřední deska nebo www.scitani.cz. 
 
 

6. Firma Havelka Plus a.s. nabízí slevy na uhlí – viz. leták na vývěskách. 
 
 

7. ČEZ Distribuce, a.s. upozorňuje na přerušení dodávky el. energie v katastru obce Janův 
Důl dne 20.5.2021 od 7 do 15 hod. – odstávka se týká části Zadní ves, konkrétně domů č.p. 
50, 52, 53, 54, 63, 91, 92, 108 a č.ev. 26, 28. Upozornění je zároveň zveřejněno na úřední 
desce OÚ Janův Důl. 
 
 

8. V sobotu 5.6.2021 p. Bulíř Jiří (Horáci) pořádá nohejbalový turnaj trojic na 
víceúčelovém hřišti v Janově Dole. Začátek je naplánován na 8.00 hod. Předpokládaná 
účast cca 10 družstev z širšího okolí, včetně domácích. Občerstvení a pití je zajištěno na 
celý den a zváni jsou všichni příznivci sportovního dění. 
 
 



9. Informace k plánovaným akcím (Pálení čarodějnic, Dětský den) – uskuteční se 
v náhradním termínu, dle aktuálních protiepidemických opatření. 
 

10. V termínu 18.-20.6.2021 se uskuteční odečet vody a výběr vodného. Upozorňujeme 
odběratele, aby v případě své nepřítomnosti v termínu odečtu nahlásili stav vodoměru na 
obecní úřad. 

 
 
 

 
V Janově Dole 5.5.2021 

 
  

 
 
 

  _______________________                                     ____________________ 
   Jiří Kořínek, místostarosta                                           Jan Mašek, starosta 


