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ZPRÁVY Z VEŘEJNÉHO 
ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA

 První veřejné zasedání letošního roku se konalo 
v pondělí 24.2.2020. Uvádíme opět to hlavní, co 
bylo projednáno.
 Zastupitelstvo dokončilo rozhodnutí o prodeji 
části pozemku v Rozvojové zóně, o kterou 
požádal pan Jan Rayser. Žadatel doplnil 
potřebné informace a zastupitelstvo s prodejem 
souhlasilo.
 Zastupitelstvo vzalo na vědomí zprávu Policie 
ČR, která hodnotí bezpečnostní situaci a 
kriminalitu v obvodu města za rok 2019. Celá 
zpráva je zveřejněna na www.janovice.cz.
   Hlavním bodem veřejného zasedání bylo 
podání informací k územnímu plánu. 
Zastupitelstvu města bylo předloženo 
vyhodnocení připomínek k návrhu územního 
plánu Janovice nad Úhlavou po společném 
jednání. Zastupitelé byli podrobně seznámeni s 
šestnácti připomínkami, námitkami a požadavky 
fyzických a právnických osob (vlastníků 
pozemků), ke kterým zaujali stanoviska. Tato 
stanoviska bude předkládat pověřený člen 
zastupitelstva při dalších jednáních ohledně 
územního plánu. 

NEZAPOMEŇTE NA MÍSTNÍ POPLATKY!
Místní poplatek na likvidaci komunálního

odpadu a místní poplatek ze psů.

Splatnost do 31. března 2020!!!

JANOVICKÉ VEPŘOVÉ HODY 2020 
JSOU ZA NÁMI

29. února proběhly tradiční Janovické vepřové 
hody. Vzhledem k počtu návštěvníků je možné 
prohlásit, že se vydařily. Děkujeme všem 
organizátorům.



VÝBĚROVÉ ŠETŘENÍ V DOMÁCNOSTECH
Český statistický úřad organizuje v roce 2020 
v souladu se zákonem výběrové šetření o 
životních podmínkách v domácnostech. 
Název celé akce je „Životní podmínky 2020“.
Šetření se uskuteční v 11 403 domácnostech 
na území České republiky. Vlastní šetření 
proběhne od 1. února do 24. května 2020.
Terénní pracovníci ČSÚ se budou prokazovat 
průkazem tazatele a příslušným pověřením, 
které je ve spojení s občanským průkazem 
opravňují k provedení šetření. Získaná data 
budou důsledně chráněna.
Jakékoli dotazy, které se týkají šetření, 
směřujte prosím na odpovědné pracovníky 
ČSÚ, kterými jsou:
Mgr. Evženie Siudová – tel. 377612265.
Ing. Vladislava Toušová – tel. 377612272.

FK Dukla Janovice nad Úhlavou
přijme správce areálu fotbalového hřiště.

Veškeré informace podá pan Václav Keřlík, 
telefon 604455186.

MĚSTO HLEDÁ KRONIKÁŘKU / KRONIKÁŘE
Město Janovice nad Úhlavou hledá zájemce, 
který by chtěl vést 

obecní kroniku.
Pokud byste měli zájem, kontaktujte nás na 
telefonním čísle 376392295 nebo na mailu 
mesto@janovice.cz



HLEDÁME PLAVČÍKY
Město Janovice nad Úhlavou hledá 

PLAVČÍKY
na nově otevírané koupaliště.

Jedná se o práci na dohodu v době od 
1.6.2020 do 31.8.2020 (nebo aspoň na 
část tohoto období). Pokud máte zájem 
a je vám víc než 18 let, přihlaste se 
urychleně na mailové adrese

starosta@janovice.cz.
Uveďte prosím jméno, adresu a 
kontaktní telefon. 

CO SE ZROVNA DĚJE?

V rámci rozpočtu na rok 2020 bylo 
schváleno několik větších akcí. A jak 
to s nimi vypadá v březnu 2020?
   Oprava místní komunikace Příkopy a 
spojovací cesty mezi Příkopy a Hradčany 
– probíhají přípravné práce, realizace 

   Pořízení nového traktoru pro městský úřad – nový 
traktor zn. Kubota byl pořízen.
   Výstavba zdi, která oddělí sběrný dvůr města od 
rodinných domů ve Starém dvoře – stavba probíhá.
   Rozšíření veřejného osvětlení a drobné opravy 
silnice u čp. 503 v Rozvojové zóně – realizace 
plánována na léto.
   Pořízení automobilů (vícemístné dodávky) pro 
JSDHO Spůle a Dubová Lhota – technická 
specifikace vozidel byla odeslána jako podklad k 
žádosti o dotaci. Jakmile bud schválena  proběhne 
výběrové řízení.
   Oprava místní komunikace v Petrovicích – 
realizace plánována v letních měsících.
   Oprava můstku pro pěší ve Spůli (můstek ke 
koupališti) – chybí pouze terénní úpravy.
   Plánované projektové dokumentace jsou zadány 
zhotovitelům.
   Nová vrata na hřbitově - doufáme, že přispějí ke 
zlepšení vzhledu areálu hřbitova.




