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Pozvání na setkání s občany 

 
Dne 04.02.2020, v 17,00 hod. proběhne v sále obecního úřadu 

prezentace záměru výstavby rodinných domů v lokalitě vedle 
obecního úřadu. 

Prezentace se zúčastní zástupci vlastníka pozemku a případného 
investora stavebního záměru, společnosti NWT a.s. ze Zlína.  
Vizualizace projektu je dostupná na webových stránkách  
www.bydlenitosanovice.cz. 
Máme zájem, aby se prezentace tohoto záměru zúčastnil i zástupce 
odboru územního plánování Magistrátu města Frýdku-Místku. 
Po představení tohoto záměru budou mít občané možnost 
projednat záležitosti ze života v naší obci, které je zajímají. 
 
Srdečně zve  
Pavel Blabla, starosta obce 
 
 

Vyhlášený dotační program obce „DOMOVNÍ ČOV“  
 
Novela zákona o vodě, která je již v platnosti se dotkla každého 
z nás. Na začátku roku 2019 vešla v účinnost novela vodního 
zákona, která jej zpřesňuje. Mimo jiné z ní vyplývá, že doklad 
o vyvezení žumpy budeme muset doložit až od roku 2021, ale 
od 1. ledna 2019 je nutné pravidelně vyvážet žumpu a doklady 
schovávat pro případnou kontrolu. 
Jakou povinnost má tedy majitel domu, který není napojen 
na kanalizaci a používá žumpu? 
Především likvidovat odpadní vody v souladu se zákonem 
prostřednictvím společnosti, která je k tomuto dle zákona 
oprávněna. 

Při naplnění žumpy musí vyvézt odpadní vody do čistírny 
odpadních vod, ve které jsou v souladu se zákonem zlikvidovány, 
resp. vyčištěny. Na takový vývoz poté majitel eviduje doklad, který 
předkládá při případné kontrole. 
Co hrozí, pokud majitel nesplní zákonné povinnosti? 
Jestliže vlastník požadované doklady kontrolnímu úřadu 
nepředloží, lze to bez dalšího považovat za porušení povinností 
stanovených vodním zákonem pro nakládání s odpadními vodami. 
Sankce i pokuty jsou voleny dle závažnosti, ale mohou být 
stanoveny i ve výši několik desítek tisíc korun. 
 
Proto chce naše obec podpořit občany, kteří se rozhodnou řešit 
nakládání s odpadními vodami a to vyhlášením Dotačního 
programu „DOMOVNÍ ČOV“ na podporu výstavby čistíren 
odpadních vod, na období let 2020 - 2025, jehož znění naleznete na 
webových stránkách Obce Dolní Tošanovice, nebo si jej můžete, 
v tištěné formě, vyzvednou na obecním úřadě. 
 
 
Proč obec Dolní Tošanovice nevstoupila do projektu ISNO 
 
Zastupitelstvo obce Dolní Tošanovice na zasedání zastupitelstva 
v loňském roce rozhodlo, nezúčastnit se projektu ISNO z důvodu 
zvýšených nákladů na provoz tohoto systému. 
Máme zjištěno, že v sousední obci se provozováním systému ISNO 
náklady na svoz tuhého domovního odpadu (dále jen TDO) 
zvýšily. Pro letošní rok zůstáváme v jednotném poplatku za občana 
za kalendářní rok.  Tento poplatek byl na letošní rok navýšen na 
600 Kč a to z důvodů navýšení ceny za svoz TDO o 4,6 % oproti 
minulému roku.  
Obec Dolní Tošanovice zaplatila v roce 2019 za odpad celkem 
334.072 Kč. Náklady na 1 občana byly 720 Kč (po odečtení příjmů z 
EKO-KOMU). Z rozpočtu obce se za loňský rok doplácelo za 
likvidaci odpadu 89.000 Kč. 
V roce 2020 došlo k navýšení cen za likvidaci o 4,6% + odhad 
navýšení (vydaných více popelnic pro domácnosti, některé mají i 3 



popelnice). Předpoklad celkových nákladů na rok 2020 je 354.000 
Kč a přepokládaný náklad na občana cca 770 Kč. 
Je oddůvodněný předpoklad, že vstupem do projektu ISNO by se 
celkové náklady obce za svoz TDO zvýšily asi o 100.000 Kč a my 
nechceme jít cestou zvyšování plateb za poskytované služby. 
Zároveň bych Vám chtěl poděkovat za to, že zodpovědně třídíte 
odpad. Obec D.T. dostává za množství vytříděného odpadu 
finanční prostředky od společnosti EKO-KOM, které zmenšují 
doplatek obce za poskytnuté služby a které nepokryjí vybrané 
poplatky od občanů. 
 
Děkuji za pochopení 
Starosta obce Dolní Tošanovice Pavel Blabla 
 
 

Pozvánka na oslavu MDŽ v Dolních Tošanovicích 
 
Kroužek rukodělných aktivit a kroužek jógy ve spolupráci s obcí 
Dolní Tošanovice pořádá pro ženy dne 07.03.2020 setkání žen 
k oslavě jejich svátku, „Mezinárodního dne žen“. Akce se bude 
konat od 13,00 hod., v sále obecního úřadu. Bude připraven bohatý 
kulturní program spolu s občerstvením a malým dárkem. 
 
Srdečně zveme na tuto akci. 
 
Poplatky v roce 2020 - odpady 
 
Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, 
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů v roce 2020 
platí:  

o fyzická osoba, která je v obci přihlášena - 600,- Kč  
o fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou 

nebo sloužící k individuální rekreaci, ve které není 
přihlášena v obci žádná fyzická osoba - 600,- Kč  

 
Poplatek je splatný jednorázově – nejpozději do 30.06.2020  

Poplatek za psa: 
 
Poplatek ze psů starších 3 měsíce platí držitel psa. Držitelem je 
osoba, která je přihlášena nebo má sídlo na území obce.  
Sazba: 
 100,- Kč za jednoho psa, 
 150,- Kč za druhého psa a každého dalšího 

 
Poplatek je splatný do 31.03.2020 
 
Místní poplatky můžete uhradit: 
 

 OSOBNĚ v úředních dnech na obecním úřadě 
(pondělí, středa 7,00 - 12,00 a 12,30 – 16,30 hod.) 

 PŘEVODEM na bankovní účet: 28 525 781/0100 
variabilní symbol: číslo domu poplatníka, do 
Poznámky uveďte druh platby (pes, odpady …) 

 
Cvičení jógy 
Cvičení jógy v tělocvičně bývalé školy každý čtvrtek od 18.00 do 
19,30 hodin. Cvičení je vhodné pro ženy, muže i děti. S sebou si 
vezměte karimatku, lehkou deku a teplou mikinu. 
Informace na tel. č. 736 607 413 
 
 
Kroužek rukodělných aktivit 
Kroužek rukodělných aktivit začíná v letošním roce od 03.02.2020, 
v 17 hodin, v kulturním sále obecního úřadu. Účast v kroužku je 
bezplatná.  
Bližší informace podá E. Grygarová na tel. 725 756 238 
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