
Obecní úřad Janův Důl, 463 52 Osečná 
Informace občanům č. 11/2021 

 
 

1. Připomínáme prosincový odečet vodoměrů, který proběhne samoodečtem. Prosíme 
odběratele o provedení odečtu svého vodoměru v termínu 11.-12.12.2021 a nahlášení stavu 
do 13.12.2021 na obecní úřad Janův Důl – mailem na adresu: obec@januvdul.cz nebo 
telefonicky/SMS na číslo 778 526 146. 
 

2. Informujeme tímto občany, že dochází ke zdražení vodného na 25 Kč/m3. Poslední odečet 
11. a 12.12.2021 proběhne ještě s původními cenami, tedy 20 Kč/m3. Pokud nebude 
následně nahlášen na obecní úřad stav vodoměru ani do 31.12.2021, bude od 1.1.2022 
uplatňována již zvýšená cena na celou odečítanou spotřebu (tj. včetně části týkající se roku 
2021). Žádáme proto všechny občany, aby v termínu 11. a 12.12.2021 provedli samoodečet 
a nahlásili stav na obecní úřad. 
 

3. Dále informujeme občany, že poplatek za odpad se pro rok 2022 nemění. Je tedy 
zachována jeho základní výše 500 Kč za občana s trvalým pobytem, popřípadě za každou 
nemovitost (dům s č.p. nebo e.č. nebo samostatně vymezená bytová jednotka), ve které není 
přihlášena žádná osoba s trvalým pobytem. Zastupitelstvo obce pak připravuje novou 
vyhlášku o odpadech s předpokládanou účinností od roku 2023, ve které bude poplatek 
s největší pravděpodobností nastaven podle kapacity vývozové nádoby. Smyslem nového 
způsobu stanovení poplatku je přímá finanční motivace občanů k třídění odpadů. 
 

4. KORID LK, spol. s r.o. informuje o uveřejnění konečných verzí jízdních řádů platných        

od 12.12.2021 na odkazu https://www.iidol.cz/navrhovane-jizdni-rady.html. 
 

5. Liberecký kraj bude poskytovat dotace na výměnu kotlů pro nízkopříjmové 
domácnosti. Do konce roku 2021 by tedy měli případní zájemci kontaktovat Liberecký 

kraj na email: kotliky@kraj-lbc.cz, tel. 485 226 579, https://dotace.kraj-lbc.cz/kotlikove-
dotace. 
Dotace se bude týkat výměny starých kotlů na pevná paliva nesplňující 3., 4. a 5. emisní 
třídu za nový ekologický zdroj v rodinných domech a poskytována bude na instalace 
realizované od 1.1.2021 ve výši 95% způsobilých výdajů, s limity: 
- plynový kondenzační kotel max. 100.000 Kč 
- kotel na biomasu s ruční dodávkou paliva, vč. akumulační nádrže / se samočinnou 

dodávkou paliva max. 130.000 Kč 
- tepelné čerpadlo max. 130.000 Kč 
Žadatelem může být pouze vlastník (spoluvlastník) nemovitosti (rodinného nebo bytového 
domu, bytové jednotky nebo trvale obývaného rekreačního objektu), který má v nemovitosti 
bydliště a čistý příjem jeho domácnosti v roce 2020 nebyl vyšší než 170.900 Kč na jednoho 
člena domácnosti. Domácnosti složené výhradně z důchodců pobírajících starobní důchod 
nebo invalidní důchod 3. stupně nedokládají příjmy a jsou oprávněnými žadateli. 
 

6. Camping 2000 s.r.o. nabízí možnost navštívit výstavu květin v Holandsku v termínu           
22.-24.4.2022. Předpokládané náklady: ubytování = 145 Euro dvoulůžkový pokoj na noc, 
doprava tam a zpět cca 2.200 Kč/osobu, vstupné na výstavu. Prosíme případné zájemce           
o zájezd, aby se do 31.12.2021 přihlásili na obecní úřad. Video z navštívené lokality: 
https://www.youtube.com/watch?v=SuYDO-j0Fx4. 



7. ČEPS a.s upozorňuje na povinnost vlastníků pozemků provést v období vegetačního klidu 
(v termínu do 31.3.2022) odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů v ochranném 
pásmu vedení přenosové soustavy. Více viz. úřední deska. 
 

8. Ministerstvo vnitra v rámci akce „milostivé léto“ na webu: 
https://exekuce.justice.cz/milostive-leto/ poskytuje občanům k možnosti zbavení se exekucí 
a splacení dluhů informace, návodný postup a formuláře pro dlužníky. 
 

9. Státní veterinární správa informuje o onemocnění ptačí chřipky - viz. leták na 
vývěskách a také na webu: https://www.svscr.cz/zdravi-zvirat/ptaci-chripka-influenza-
drubeze/ptaci-chripka-v-cr/. 
 
 

 
 

Obecní úřad Janův Důl přeje všem občanům klidné prožití Vánoc  

a pevné zdraví v nadcházejícím roce 2022. 
 

 
V Janově Dole 10.12.2021 

 
  

 
 
 

  _______________________                                     ____________________ 
   Jiří Kořínek, místostarosta                                           Jan Mašek, starosta 


