
Obecní úřad Janův Důl, 463 52 Osečná 
Informace občanům č. 7/2021 

 
 

 
1. V pondělí 16.8.2021 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 smlouvy s LK na opravu PS-12 
• schválení smlouvy s LK na výstavbu hasičské zbrojnice 
• schválení smlouvy s LK na opravu budovy obecního úřadu 
• schválení smlouvy o dílo na výstavbu hasičské zbrojnice 
• schválení pachtovní smlouvy – pozemek p.č. 169/4 v k.ú. Janův Důl 
• informace k dotačním akcím 

 
2. V sobotu 7.8.2021 od 15 hod. se ve venkovním prostoru za obecním úřadem v Janově 

Dole uskuteční vítání občánku spojené s posezením seniorů. 
 

3. Připomínáme, že v sobotu 14.8.2021 se na multifunkčním hřišti v Janově Dole uskuteční 
turnaj dvojic v nohejbalu. Začátek je naplánován na 13:30 hod. Případné přihlášky do 
turnaje na telefonním čísle 739 050 048 (J. Mašek). Zváni jsou všichni příznivci 
sportovního a společenského dění, občerstvení a pití pro všechny (i nehrající) bude 
zajištěno. 
 

4. Připomínáme, že v sobotu 21.8.2021 se uskuteční obecní výlet na Ještěd. Odjezd bude 
autobusem ČSAD v 9.49 hod. od obecního úřadu na Výpřež, odtud pěšky k vyhlídce 
Kamenná vrata, skalnímu útvaru Červený kámen, Mohyle letců, cestou zpět kolem Kamene 
loveckého štěstí, kříže Edity Winkelbauerové a po červené značce okolo Pruského kříže do 
Janova Dolu. Trasa je dlouhá cca 8 km. 
 

5. Odečet vodoměrů proběhne samoodečtem. Prosíme tedy odběratele, aby provedli odečet 
svého vodoměru v termínu 18.-19.9.2021 a stav nahlásili do 22.9.2021 na obecní úřad 
Janův Důl – mailem na adresu: obec@januvdul.cz nebo telefonicky (v pracovní dny) na 
číslo 778526146. Nenahlášené stavy budou poté odečteny fyzicky 23.-26.9.2021. 
 

6. Žádáme tímto občany, aby na louku, kde je obvyklé místo pro pálení čarodějnic, 

svévolně nevozili žádný materiál ke spálení. Pozemek je v soukromém vlastnictví třetí 
osoby a obec jej využívá s tím, že nutné zde dodržovat pořádek. Materiál ke spálení je na 
toto místo možné vozit pouze po předchozí domluvě na obecním úřadu. 
 

V Janově Dole 29.7.2021 
 

  
 
 
 

  _______________________                                     ____________________ 
   Jiří Kořínek, místostarosta                                           Jan Mašek, starosta 


