
 

       Vážení spoluobčané, 
     
     přinášíme Vám aktuální informace od nás. Pro připomenutí ještě uvádíme stávající, již 13 let stále 
stejné, úřední hodiny a telefonické kontakty obecního úřadu v Kadově:  Pondělí 7.00- 12.00; 12.30 - 
14.00; Středa7.00 - 12.00;1 2.30 - 14.00;  Čtvrtek 16.00 - 18.00; Pátek 7.00 - 12.00; tel.: 383 491 019 
nebo mob: 724 181 049.   
VÝVOZ  POPELNIC  A  OBECNĚ  O  ODPADECH 
    Děkujeme všem lidičkám, kteří třídí a chovají se zodpovědně při svozech všech odpadů. Je možné, 
že v rámci úspor na dopravě bude i zimní svoz KO probíhat ve čtrnáctidenním cyklu. Pro případné 
zájemce je stále ještě k dispozici pár plastových popelnic na kolečkách 120 l k dokoupení na obecním 
úřadu v Kadově ve výše uvedených úředních hodinách. Cena popelnice je 635,- Kč/popelnice 120 l.  
     V případě problému s vývozem popelnice (není to běžné, ale může se to stát), zavolejte na obecní 
úřad a starostka domluví se svozovou firmou nápravu. Bez komunikace to prostě nejde. Pokud však 
nebudete mít na popelnici vývozní známku, jsou stížnosti marné.   
VODA 
     Opakovaně prosíme občany o maximální šetření se všemi zdroji vody a využívání dešťové vody 
z okapů z vlastních i dalších nemovitostí.  
     Při odběru vody z obecních studen s pumpou platí ZÁKAZ použití ponorných čerpadel, je 
povolena pouze ruční pumpa. Zároveň se zakazuje velkoobjemový odběr vody z požárních nádrží, 
pomocí čerpadel, pro soukromou potřebu, je to zdroj požární vody.  
PSI 
Tímto upozorňujeme občany na zákaz volně pobíhajících psů na veřejných prostranstvích v naší obci. 
Žádáme všechny majitele psů, aby si své psí miláčky řádně zabezpečili a nepouštěli je volně 
„proběhnout se po vsi“ a hlavně si je řádně zajišťovali a uklízeli po nich. Nikomu z nás není příjemné, 
když potkáme cizího psa. V případě volného pohybu psa s následkem způsobení škody cizí osobě, 
včetně kolize s automobilem, poškození oplocení, či pokousání jiné osoby, ale i za znečišťování 
veřejných ploch je vždy odpovědný majitel psa. Každý chovatel psa je povinen dle § 13 odst. 1) zákona 
246/1992 Sb. na ochranu zvířat proti týrání, zabezpečit svého psa a učinit opatření proti jeho úniku. 
V případě porušení povinností může sankční orgán uložit pokuty dle stupně závažnosti přestupku. 
     Upřímně DĚKUJEME všem, kteří přispívají svojí iniciativou, pomocí, darem, upřímnou radou i 
připomínkou k tomu, aby se v našich obcích žilo spokojeně v souladu s naší, ještě krásnou, přírodou.     
      V případě Vašich dotazů, informací, námětů či připomínek se obraťte na zastupitele ve své obci či 
přímo na obecní úřad v Kadově (tel: 383 491 019; mob: 724 181 049).    
     Veškeré potřebné informace jsou zveřejňovány na informačních deskách i na úřední desce u 
obecního úřadu v Kadově a elektronické úřední desce www.kadov.net .   
 
Hezké  dny a vše  dobré  Vám přejí Vaši zastupitelé  

Markéta Čadová, Pole                    Petra Karešová, Vrbno 
František Červený, Kadov     Igor Pavel, Vrbno 
Karel Dobřemysl, Vrbno     Lukáš Slavíček, Pole 
Lenka Fořtová, Lnářský Málkov    Vladimíra Tomanová, Kadov 
                                                                      a 

                                                       Jiří Vlček, Lnářský Málkov 

http://www.kadov.net/


 
Každé liché pondělí probíhá svoz KO 
 
Pondělí 12. 8. 2019 26. 8. 2019 
Pondělí 9. 9. 2019 23. 9. 2019 
Pondělí 7. 10. 2019 21. 10. 2019 
 


