OBEC KADOV
Kadov 65

388 01 Blatná
IČO: 00251283

www.kadov.net

tel.: 383 491 019

e-mail: ou@kadov.net
mobil: 724 181 049

Vážení návštěvníci,
Vítejte na ploše „Letiště Tchořovice“. Celé letiště je ve vlastnictví Obce
Kadov a Obce Tchořovice.
Nyní se nacházíte na části plochy patřící Obci Kadov. Obec Kadov je
vlastníkem cca 150 bm letištní plochy pod silnicí II. třídy směrem k obci
Tchořovice na pozemku p.č. 1482 a celé letištní plochy nad silnicí II. třídy
na pozemcích p.č. a 2097 v k.ú. Pole.
Obě tyto plochy jsou vedeny jako veřejné prostranství, k jehož užívání
potřebujete zvláštní povolení Obecního úřadu v Kadově. Bez tohoto
povolení a uhrazení poplatku se při užívání letiště dopouštíte přestupku,
což pro Vás může znamenat značný finanční postih!!!
Plochu je možné užívat na různé sportovní, motoristické a společenské
akce na základě vyplnění a podání „Žádosti o zvláštní užívání veřejného
prostranství“, která je k dispozici na webových stránkách obce
www.kadov.net nebo na obecním úřadu v Kadově, a po uhrazení
místního poplatku za užívání veřejného prostranství na základě Obecně
závazné vyhlášky č. 1/2012 o místních poplatcích ze dne 1. 6. 2012.
Je možné uhradit i roční poplatek za individuální užívání plochy, zde je
však nutné respektovat větší organizované akce, které jsou předem
ohlášené a avizované na stránkách obce a řádně uhrazené na daný
termín. Travnaté plochy jsou řádně pronajaty VOD Kadov
k zemědělskému podnikání.
Užívání letištní plochy nad i pod silnicí se řídi provozním řádem plochy.
Kontaktní údaje pro komunikaci:
Obec Kadov – 383 491 019; 724 181 049; oukadov@tiscali.cz;
ou@kadov.net
Obec Kadov požádala Polici ČR o kontrolu uživatelů letiště, zda mají
povolení Obecního úřadu v Kadově na užívání letištní plochy.
Pokud nějaká akce není uvedena na stránkách obce, znamená to, že
nebyla doručena písemná poptávka na obecní úřad v Kadově.

Žádáme Vás o vzájemný respekt, ohleduplnost a toleranci a udržování
pořádku na těchto plochách. Určitě není ve Vašem zájmu, aby byla
letištní plocha kvůli bezhohlednosti a aroganci znepřístupněna.

Za Obec Kadov

Vladimíra Tomanová v.r.
starostka obce

