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ZPRÁVA Z 24. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE  
DOLNÍ TOŠANOVICE ZE DNE 28. 8. 2013: 

 
Dne 23. 9. 2013 proběhlo 24. zasedání zastupitelstva obce Dolní 

Tošanovice a na tomto zasedání mimo jiné: 
 

Zastupitelstvo obce schválilo: 
 

 Kontrolu usnesení z minulého zasedání zastupitelstva. 
 Navýšení rozpočtu pro Mateřskou školu Horní Tošanovice  

o 40.000,- Kč. 
 Rozpočtové opatření č. 5.  
 Částku za pronájem „starých kabin“ 500,- Kč na akci. 

 
Dále zastupitelstvo na svém zasedání projednalo informaci o bílém 

bezpečnostním nátěru „kaštanové aleje“ – Arnika a také doplnění dopravního 
značení na cestě k Jursům. 
 

 
 

PLÁN SBĚRU A SVOZU OBJEMNÝCH A NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ 

Obec: Dolní Tošanovice 

Termín: 12. 10. 2013 
Den: Sobota 

Způsob sběru: Mobilní 

hodina Stanoviště sběru 

9:45 - 10:10 Dolní Tošanovice - Chechlůvka 

10:20 - 10:45 Dolní Tošanovice - Tošanovky (Blahut) 

10:55 - 11:20 Dolní Tošanovice - Poleniny 

 
Ing. Rucki, Nehlsen, s.r.o. 

 
 

O B Č A N Ů M 
 

UPOZORNĚNÍ 
 

Vážení občané, 
v poslední době se u nás objevil případ falešných zaměstnanců údržby 

obce, kteří pod různými záminkami oprav a dalších prací pod záštitou obce 
žádají zaplacení záloh na tyto práce od občanů. 

Obec Dolní Tošanovice své zaměstnance nevysílala, nevysílá a nebude 
vysílat pro výběr finančních prostředků. Toto jednání jsme na základě 
upozornění občanů ihned nahlásili Policii ČR. Apelujeme na občany, pokud se 
s tím setkáte znovu, ihned kontaktujte Policii ČR a tyto osoby rozhodně 
nepouštějte na svůj pozemek! 

Výběr finančních prostředků provádí v obci pouze zastupitelé a to 
výběr vodného v předem ohlášených termínech, kde stvrzujete podpisem do 
své karty vodného spotřebu vody a následně Vám vystaví stvrzenku se svým 
podpisem. 

Telefon Policie Hnojník ČR: 605 427 336. 
 

Pavel Blabla, starosta obce Dolní Tošanovice 
 

 

FINANČNÍ DAR PRO NOVOROZENCE 
 

Dle Usnesení zastupitelstva obce Dolní Tošanovice ze dne 21. 12. 2006 
má každý novorozenec nárok na finanční dar ve výši 1.000,- Kč. 

Prosíme proto rodiče, kterým nebyl v roce 2013 vyplacen finanční dar 
pro novorozence, aby si ho vyzvedli v úřední dny na obecním úřadě Dolní 
Tošanovice (potřebujete rodný list dítěte a doklad totožnosti rodiče). 

 
Děkujeme. 

Obecní úřad Dolní Tošanovice 
 

 
 
 
 
 

 

 



ODPADY – PODĚKOVÁNÍ 
 

Vážení obyvatelé, 
 

v letošním roce se změnila obecně závaznou vyhláškou č. 1/2012 
splatnost poplatku za odpady, a to tak, že poplatek je splatný jednorázově do 
30. 6. kalendářního roku. 

K dnešnímu datu evidujeme téměř 100 % úhradu tohoto poplatku,  
a zato Vám děkujeme. 

Zároveň Vám dovolte poděkovat za dosavadní třídění odpadů, kterým 
pomáháte nejen obci Dolní Tošanovice, ale i našemu životnímu prostředí. 

 
Obecní úřad Dolní Tošanovice 

 

 

 
Informace k volbám do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 2013 dle 

§ 15 zákona č. 247/1995 Sb. pro obec Dolní Tošanovice 
 

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 2013 se konají: 

 

v pátek 25. října 2013 od 14.00 do 22.00 h.  
v sobotu 26. října 2013 od 8.00 do 14.00 h. 

 

Volební místnost: 
Obecní úřad Dolní Tošanovice 

Dolní Tošanovice č.p. 121 
 

Právo volit do Poslanecké sněmovny má každý občan ČR, který alespoň 
druhý den voleb dosáhl věku 18 let. 

   
Dle § 19 zákona č. 247/1995 Sb. je nutné, aby volič po příchodu do volební 

místnosti prokázal svou totožnost a státní občanství ČR a to: 
- platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem ČR nebo 

cestovním průkazem, 
- nebo občanským průkazem. 
 

Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství ČR nebude mu 
hlasování umožněno. 

 
 HLASOVÁNÍ 
1) Po obdržení úřední obálky, případně hlasovacích lístků, vstoupí volič do 
prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků. V případě, že se volič neodebere 
do tohoto prostoru, nebude mu hlasování umožněno. 
  
2) V prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků volič vloží do úřední obálky: 
 

a) jeden hlasovací lístek té politické strany, politického hnutí či koalice, 
pro niž se rozhodl hlasovat. Tím volič dává hlas ve prospěch vybrané 
politické strany, politického hnutí nebo koalice.  

 
b) jeden hlasovací lístek té politické strany, politického hnutí či koalice, pro 

niž se rozhodl hlasovat. Tím volič dává hlas ve prospěch vybrané 
politické strany, politického hnutí nebo koalice a zároveň může volič na 
hlasovacím lístku vybrané politické strany, politického hnutí, koalice 
zakroužkováním pořadového čísla nejvýš u 4 kandidátů uvedených na 
témže hlasovacím lístku vyznačit, kterému z kandidátů dává přednost. 

  
3) Po opuštění prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků vloží volič úřední 
obálku s hlasovacím lístkem před okrskovou volební komisí do volební schránky. 
  
Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. S voličem, který nemůže 
sám upravit hlasovací lístek pro tělesnou vadu anebo nemůže číst nebo psát, 
může být v prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků přítomen jiný volič 
 
 VOLIČSKÝ PRŮKAZ 

Volič, který se nebude zdržovat v době voleb do Poslanecké sněmovny 
konaných ve dnech 25. a 26. října 2013 ve volebním okrsku v místě svého 
trvalého pobytu – v Dolních Tošanovicích, může hlasovat za podmínek 
stanovených zákonem č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky  
a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 
(dále jen „zákon, o volbách do Parlamentu“) na voličský průkaz v jakémkoliv 
stálém volebním okrsku na území České republiky nebo ve zvláštním volebním 
okrsku v zahraničí. 
 
Požádat o vydání voličského průkazu můžete obecní úřad Dolní Tošanovice,  
a to: 



 osobně do 23. října 2013 do 16.00 hodin (potřebujete doklad totožnosti – 
občanský průkaz nebo pas) 
 

 podáním doručeným nejpozději do 18. října 2013, obecnímu úřadu Dolní 
Tošanovice.  
Pro písemné podání o vydání voličského průkazu není žádný předepsaný 
formulář. Podání může být učiněno ve třech formách:  
 v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče; 

ověřený podpis žadatele zákon o volbách do Parlamentu vyžaduje proto, 
aby byl volič, který o vydání voličského průkazu žádá, chráněn před 
zneužitím tohoto institutu. 

 v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem 
voliče.  

 v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky.  
 

Obecní úřad vydá voličský průkaz nejdříve 15 dnů přede dnem voleb,  
tj. 10. října 2013. 
 
Volič, který se dostavil do volební místnosti s voličským průkazem, je povinen 
tento průkaz odevzdat okrskové volební komisi; ta jej přiloží k výpisu ze 
zvláštního seznamu voličů. 
  
Po záznamu ve výpisu ze stálého nebo zvláštního seznamu voličů obdrží volič 
od okrskové volební komise prázdnou úřední obálku opatřenou úředním 
razítkem příslušného obecního nebo městského úřadu, magistrátu, úřadu 
městského obvodu nebo městské části. Volič, který hlasuje s voličským 
průkazem, obdrží zároveň hlasovací lístky pro volební kraj, v němž se nachází 
volební okrsek, kam se volič dostavil. 
 
HLASOVÁNÍ DO PŘENOSNÉ VOLEBNÍ SCHRÁNKY 
Volič může požádat ze závažných (zejména zdravotních) důvodů obecní úřad 
Dolní Tošanovice (telefon: 558 696 215) a ve dnech voleb okrskovou volební 
komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním 
obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena – 
v Dolních Tošanovicích. 
V takovém případě okrsková volební komise vyšle k voliči dva své členy 
s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky. 
 

Pro tyto i jiné účely bude zřízena pro dny voleb telefonní linka do 
volební místnosti:  734 315 811. 

 

Hlasovací lístky budou voličům doručeny na adresu trvalého pobytu 
nejpozději 24. 10. 2013. 

 
Další informace získáte na úředních deskách obecního úřadu Dolní Tošanovice. 

 
Obecní úřad Dolní Tošanovice 

www.mvcr.cz 

 

 

S E N I O R   C L U B   T O Š A N O V I C E  
 

AKCE SENIOR CLUBU TOŠANOVICE 2013 
 

13. 10. 2013 v 17:30 h  MUZIKÁL DĚDEČEK AUTOMOBIL 

 Těšínské divadlo, vlastní doprava. 
 Zájemci se nahlásí N. Honzákové do 10. 10. 2013. 

 
 

22. 10. 2013 v 13 h VÝROBA DUŠIČKOVÝCH VAZEB 
 v prostorách OÚ D. Tošanovice. 

 
 

19. 11. 2013 v 13 h RUKODĚLNÉ PRÁCE  

 encaustica – vosková přáníčka 
 plstění vlny – výroba šperků z vlny 

o v prostorách OÚ D. Tošanovice. 
 

 
Těší se na vás  

Mgr. Naděžda Honzáková, předsedkyně sdružení 
 
 

Akce Senior Clubu Tošanovice se pořádají za finanční podpory společnosti  
Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o. 

 
 
 
 
 

http://www.mvcr.cz/


PÁTEČNÍ KROUŽEK RUKODĚLNÝCH AKTIVIT 

 

Páteční kroužek rukodělných aktivit se koná  
každý pátek od 17 hodin v prostorách obecního úřadu  

Dolní Tošanovice. 
  

Každý pátek se vyrábí něco nového. 
 

 Přijít mohou i noví zájemci v jakýkoliv pátek,  
a to bez předchozího přihlášení. 

 
Další informace na telefonním čísle: 725 756 238  

nebo e-mailem: eva.grygarova@seznam.cz 
 

Eva Grygarová 
 
 

 
 
Akce je pořádána za finanční podpory společnosti  
Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o. 
 
 

R E K L A M A   -   I N Z E R C E  
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******************************************************* 
Nabízím vedení účetnictví a daňové evidence. 

i.fluksova@volny.cz, 775 637 265 
************************************************************ 

 

 

 

 

 

 

 

Zpravodaj obce Dolní Tošanovice vydává: Obecní úřad Dolní Tošanovice, 

telefon/fax: 558 696 215, e-mail: urad@dolnitosanovice.cz,  
internetové stránky obce: www. stonavka.cz/dolni_tosanovice/.  
 

Nepravidelný výtisk, zdarma. 
 

       V Dolních Tošanovicích dne 2. října 2013 
 

                                                                                     Pavel Blabla 
                                                                                           starosta obce, v.r.  
 
 

                                                                                              Xenie Starobová  
           místostarostka, v.r. 

mailto:i.fluksova@volny.cz

