
 

       Vážení spoluobčané, 

          přinášíme Vám důležité informace ohledně odpadů a vody. 

ODPADY – neustále Vás všechny prosíme a žádáme, abyste maximálně třídili a těm, kteří tak činí, velice 

děkujeme. Ještě je však mnoho těch, kterým třídění odpadů nic neříká, proto přidáváme pár informací. Od 

letošního roku platí nový balíček zákonů, který upravuje oblast odpadového hospodářství a tlačí obce do 

vydání nových obecně závazných vyhlášek pro zpřísnění nakládání s odpady a úpravy cen poplatků za ně. 

Zákonnou normou je stanovena platba za uložení směsného komunálního odpadu na skládku ve výši 500,- 

Kč/t, která se však navyšuje na 800,- Kč/t při překročení limitu 200 kg na občana trvale hlášeného k 31. 

12. minulého roku a tento limit se bude neustále snižovat. Přidáváme pár čísel z naší obce – počet občanů 

s TP k 31.12. 2020 činil 372, to znamená, že pokud letos překročíme limit 74,4 t uloženého směsného 

odpadu, budeme dále až do konce roku platit 800,- Kč za každou další uloženou tunu. V roce 2020 bylo 

z našich obcí vyvezeno 95,24 t směsného KO + 28 t velkoobjemového odpadu, který se také započítává do 

směsného KO a 6,96 t nebezpečných odpadů v rámci pravidelných svozů velkoobjemových a nebezpečných 

odpadů a za tyto objemy bylo námi všemi uhrazeno 469 707,- Kč (do tohoto nejsou započteny svozy 

tříděných odpadů). V letošním roce 2021 bylo již vyvezeno a uloženo 31,43 t komunálního a 9,21 t 

velkoobjemového odpadu a 1,42 t nebezpečných odpadů za 154 255,- Kč.  

!!! MAXIMÁLNĚ TŘIĎTE, DĚKUJEME.!!! 

Zároveň Vás žádáme, abyste si vážili práce a času zaměstnanců obce tak, jak si vážíte té své a snažili se beze 

zbytku vhazovat tříděné komodity do separačních nádob a nenechávali je volně odložené mimo.  

 

VÝVOZ  POPELNIC   - věříme, že čtrnáctidenními vývozy KO ušetříme, zdokonalíme třídění a nebudeme 

muset zvedat poplatky. Na obecním úřadě v Kadově si lze koupit odpadovou nádobu: popelnice 

plechová – 110 l, síla plechu 1,0 mm, 872,- Kč; popelnice plastová  - 120 l na kolečkách 593,- Kč; 

popelnice plastová  - 240 l na kolečkách 787,- Kč; kontejner plastový - 1.100 l - 5 191,- Kč;      

 

VODOVOD – jak se píše uvnitř SOBáčku, obec získala dotaci na pořízení projektové dokumentace na 

zdroje vody a vodovod ve Lnářském Málkově, Kadově a v Poli, a proto Vás prosíme o vyplnění a vrácení 

přiloženého anketního lístku do 30. 6. 2021, děkujeme.  

 

HLÁŠENÍ MÍSTNÍHO ROZHLASU – kdo má zájem o zasílání hlášení místního rozhlasu SMS zprávou, 

nechť si na obecním úřadě nahlásí telefonní číslo.  

 

HLÁŠENÍ PORUCH – případné poruchy veřejného osvětlení, místního rozhlasu nebo jiných obecních 

zařízení, prosíme, hlaste na obecní úřad nebo zastupitelům ve své obci, ne vždy o všem víme, děkujeme. 

Děkujeme všem občanům, kteří pomáhají se sečením a úklidem veřejných ploch a všem, kteří pomáhali při 

sázení stromů, velice si toho vážíme. 

 

Nejbližší chystané akce u nás: 

Sobota 17. 7. 2021 – Rybářské závody v Poli 

Sobota 24. 7. 2021 – Rybářské závody ve Lnářském Málkově 

Víkend 31. 7. – 1. 8. 2021 – Pouť ve Vrbně 

      

KALENDÁŘE - na obecním úřadě jsou ještě k vyzvednutí kalendáře Svazku obcí Blatenska pro trvale 

hlášené domácnosti.   

 



VÍTÁNÍ  OBČÁNKŮ – konečně nám snad situace umožní uspořádat, zřejmě v měsíci září, další vítání 

našich občánků. Rodičům dětí bude zaslána pozvánka s nezbytnými legislativními informacemi.  

 

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).  
 
Hezké  dny a krásné  ZDRAVÉ  LÉTO  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 

              

 

Od začátku roku 2021 probíhá svoz KO každé sudé pondělí 

 

Pondělí      31.  5. 2021      14.  6. 2021 

Pondělí      28.  6. 2021     12.  7. 2021 

Pondělí      26.  7. 2021         9.  8. 2021 

Pondělí      23.  8. 2021         6.  9. 2021 

Pondělí      20.  9. 2021         4. 10. 2021 
 

 

 

 
 

ANKETA   VODOVOD   POLE,   KADOV,    

 

LNÁŘSKÝ MÁLKOV 

 

 

 

ANKETNÍ    LÍSTEK   SI   JE   MOŽNÉ   VYZVEDNOUT 

 

A   VYPLNIT   I   NA   OBECNÍM   ÚŘADĚ   V  KADOVĚ. 
                                           


