
 

      Vážení spoluobčané, 

     přinášíme Vám aktuální informace od nás. Pravidelné svozy nebezpečného  

a velkoobjemového odpadu, elektrošrotu a humanitární sbírka se již v našich obcích 

stala samozřejmostí. Letošní jaro proběhnou tyto aktivity v sobotu 18. dubna 2015, 

časy a místa jsou uvedeny na všech informačních tabulích v obcích a na webových 

stránkách obce. Výše poplatků a další informace k nim jsou uvedeny v SOBáčku.  

     Obec Kadov se chystá na pořízení nového územního plánu obce, proto součástí 

těchto informací je i dotazník k vyplnění. Tímto si Vás dovolujeme požádat o jeho 

vyplnění a dodání na náš obecní úřad.  

     V nejbližší době se v našich obcích chystají tyto aktivity: dokončení suchého poldru 

ve Vrbně, dle výsledků kamerového monitoringu kanalizace ve Vrbně případná 

rekonstrukce, oprava kanalizace v Poli, oprava komunikací a odtoku do kanalizační 

výpustě ve Lnářském Málkově, fasáda na bývalé škole v Kadově, výměna informační 

desek ve všech obcích 

       S vyhlíženým příchodem jara je třeba připomenout „prozatimní“ místa pro uložení 

posekané trávy:      

 Kadov – betonová deska před váhou, když se jde ke zvonům na tříděný odpad 

 Lnářský Málkov – vedle zvonů na tříděný odpad, čelem ke zvonům vpravo 

 Pole – NOVĚ „pod hajnicí“ za Nováků po levé straně 

 Vrbno a Mračov – ke hnoji naproti rybníku Žabinec (nájezd bude v nejbližší 

době dorovnán) 
DĚKUJEME,  ŽE  NA  VYHRAZENÝCH MÍSTECH  BUDETE  UKLÁDAT  POUZE 

POSEČENOU  TRÁVU  BEZ  VĚTVÍ  A  DALŠÍCH  PŘÍMĚSÍ.  VĚTVE  DÁVEJTE  NA  

TRADIČNÍ  MÍSTA  PÁLENÍ  ČARODĚJNIC ! DÁLE  DĚKUJEME  VŠEM,  KTEŘÍ  SI  UKLÍZÍ  

NEJEN  ZA  PLOTEM,  ALE  I  PŘED  PLOTEM !!! 

 

     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 Velikonoce, lásku, zdraví, klid a pohodu  Vám přejí Vaši zastupitelé … 
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http://www.kadov.net/

