Obecní úřad Janův Důl, 463 52 Osečná
Informace občanům č. 10/2021

1. V úterý 16.11.2021 od 19.00 hod. proběhne v zasedací místnosti obecního úřadu
mimořádné veřejné zasedání zastupitelstva obce Janův Důl s následujícím
programem: rozpočtové opatření č. 7/2021, usnesení o dalším postupu pořizování změny
č. 1 územního plánu Janův Důl.
2. Informujeme občany, že v souvislosti se zákazem provozu starých neekologických kotlů
(nedosahujících alespoň 3. emisní třídy), který začne platit 1.září 2022, připravilo
Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci se Státním fondem životního prostředí na
webové adrese https://www.sfzp.cz/dokumenty/detail/?id=2558 „Souhrnné informace
k dotacím na výměnu kotlů“.
3. Na konci října proběhl poslední letošní svoz bioodpadu, nyní je nádoba ze stanoviště
uklizena a znovu bude přistavena na jaře příštího roku.
4. V sobotu 13.11.2021 v 9.45 – 10.00 hod. uskuteční na stanovišti před bývalým
pohostinstvím sběr nebezpečných složek komunálního odpadu. Bližší informace na
vývěskách.
5. V neděli 28.11.2021 Vás obec Janův Důl a spolek Přátelé Janova Dolu zve na zahájení
Adventu v Janově Dole. V 16.30 hod. bude rozsvícen vánoční strom a poté
přijdou Mikuláš, čert a anděl s nadílkou. Občerstvení se svařákem bude zajištěno.
6. V neděli 5.12.2021 v odpoledních až večerních hodinách budou naší obcí procházet
Mikuláš s andělem a čertem. Prosíme zájemce, kteří by rádi využili jejich služeb, aby se
přihlásili do 3.12.2021 na obecní úřad (tel. 778 526 146, email: obec@januvdul.cz). Akci
zajišťuje Přátelé Janova Dolu z.s.
7. V pondělí 6.12.2021 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. 8/2021
• rozpočet na rok 2022
• obecně závazné vyhlášky obce k odpadovému hospodářství a poplatku za odpad
• schválení plánu inventur, včetně inventarizační komise
• oprava vodojemu, kvalita vody, cena vodného
• aktuální informace k dotačním akcím – oprava budovy OÚ, výstavba hasičské
zbrojnice atd.
8. Prosíme občany, aby po dobu výstavby hasičské zbrojnice odkládali pytle s tříděným
odpadem na označené místo u obecního úřadu.

9. Odečet vodoměrů proběhne samoodečtem. Prosíme tedy odběratele, aby provedli odečet
svého vodoměru v termínu 11.-12.12.2021 a stav nahlásili do 13.12.2021 na obecní úřad
Janův Důl – mailem na adresu: obec@januvdul.cz nebo telefonicky (v pracovní dny) na
číslo 778526146.
10. Nabídku kulturního programu na listopad-prosinec v Besedě Český Dub naleznete na webu
https://beseda.cdub.cz/program/
V Janově Dole 8.11.2021

_______________________
Jiří Kořínek, místostarosta

____________________
Jan Mašek, starosta

