
                   

                    Zpravodaj obce Dolní Tošanovice  
                                 * * *  únor   2 0 1 0   * * *   
________________________________________________________________  
 

 

 

Poplatky za odpady na rok 2010  
 

Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání 
a odstraňování komunálních odpadů v roce 2010 platí: 
 

• fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt  500,- Kč 
• fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící 

k individuální rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná 
fyzická osoba  500,- Kč 

 
Poplatek za odpady je možné platit pololetně, a to do 31. 5. 2010 za 1. pololetí  

a do 30. 11. 2010 za 2. pololetí, nebo ročně do 31. 5. 2010. 
 
 
Poplatek  za psa na rok 2010 
 

Poplatek ze psů starších 3 měsíce platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo  
právnická osoba, která má trvalý pobyt na území obce.  
Sazba poplatku, který má být uhrazena do 31. 3. 2010, zůstává nezměněna: 
 

• 80,- Kč za jednoho psa 
• 100,- Kč za druhého psa a každého dalšího,. 

 
 
Místní poplatky mohou občané uhradit:  

HOTOVĚ na Obecním úřadě v Dolních Tošanovicích v úředních dnech nebo   
BANKOVNÍM PŘEVODEM na účet číslo 28 525 781/0100 KB a.s., kdy se jako  
variabilní symbol uvede číslo popisné rodinného domu poplatníka.   
 
 
 
 

 
 

 
 
Demografie obce Dolní Tošanovice k 31.12.2009 
 
 Celkem Průměrný věk 

Osoby 323 38,14 

Muži 161 35,39 

Ženy 162 40,84 

Děti do 15 let 56 8,23 

Děti do 18 let 66 9,50 

Starší 60 let 59 70,95 

Možní voliči 251 45,84 

Počet úmrtí v roce 2009 4 

Počet narození v roce 2009 2 

 
 
Grafy:            Ženy a muži v %                              Věková struktura obyvatel v % 
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Harmonogram sběru a svozu  

- komunálního  
- separovaného  
- objemného 
- nebezpečného odpadu  

v Obci Dolní Tošanovice pro rok 2010 
 

 
 

Směsný komunální odpad – popelnice 110 l, 1 100 l, pytle černé 
 

Svozový den Četnost svozu 

Čtvrtek 1x za 14 dní -  v liché týdny 

 
Občané a podnikatelé přistaví popelovou nádobu ze svého stanoviště  

na předem stanovené místo svozu (k místu nakládky poblíž vozovky),  
a to v příslušný den svozu na 600 hod. ráno. 
 
 
 

Separovaný odpad v pytlích – papír, plast 

 
Svozový den Svozové týdny 

Čtvrtek 

4 
10 
16 
22 
28 
34 
40 
46 
52 

 
 

 

Objemný a nebezpečný odpad 
 
Obec:  Horní a Dolní Tošanovice, Třanovice  
Termín:  15.5.2010 
Den: sobota  
Způsob sběru: mobilní  
sběrna NO č.:  1 

 
Provádíme sběr těchto nebezpečných odpadů: 
 

Barvy a ředidla včetně obalů jimi znečištěných, lepidla a pryskyřice, kyseliny  
a hydroxidy, čistící a odmašťovací prostředky, oleje (mimo potravinářských), 
fotochemikálie, zahradní chemie (zejména pesticidy), monočlánky a autobaterie, 
zářivky a výbojky, obaly se zbytky chemikálií, rtuťové teploměry, léky a léčiva, 
ledničky, mrazničky, hasící přístroje s obsahem freonů, televizory, rádia  
a počítače. 

Současně provádíme do dalšího kontejneru sběr objemných odpadů  
a pneumatik (pouze z osobních a dodávkových automobilů v množství do 5 ks). 
Mezi objemný odpad patří díly nábytku, plastové díly a nádoby, matrace , sporáky, 
pračky aj. 
Pro občany a podnikatelé, kteří jsou zaregistrováni v systému nakládání  
s komunálními odpady obce a uhrazují měsíční příp. čtvrtletní poplatky, je sběr, 
svoz a zneškodnění nebezpečných a objemných odpadů bezplatný. 
 
Využijte příležitosti a zbavte se nebezpečných odpadů! 
 
V Třinci dne 28.1.2010      Zpracoval: Ing. Rucki D. 
 

  Hodina Stanoviště sběru 
1 8:00 - 8:25 Horní Tošanovice - pila Ručka 

2 8:35 - 9:00 Horní Tošanovice - Vyrubaná - Marie - stará cesta 

3 9:10 - 9:35 Horní Tošanovice - u panelových domů 

4 9:45 - 10:10 Dolní Tošanovice - Chechlůvka 

5 10:20 - 10:45 Dolní Tošanovice - Tošanovky (Blahut) 

6 10:55 - 11:20 Dolní Tošanovice - Poleniny 

7 12:00 - 12:25 Třanovice - Na Cymbálce 

8 12:35 - 13:00 Třanovice - Na Dolině 

9 13:10 - 13:45 Třanovice - U Pawery 

10 13:55 - 14:20 Třanovice - U Labudy 
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Aby sousedům nesmrdělo… 
 

Osoby sousedů jsou různé a mohou různě pociťovat a různě reagovat  
na působení okolí, které může být některými považováno za obtěžování. Převážná 
část sousedů vlivy přicházející ze sousední nemovitosti za obtěžování nepovažuje  
a pokud je pociťuje, pak z různých důvodů nepodniká žádné kroky ke své ochraně. 
Jiní sousedé jsou přecitlivělí a vytýkají i docela běžné věci. 

Všeobecně známé ustanovení občanského zákoníku uvádí, že vlastník věci 
nesmí nad míru přiměřenou poměrům obtěžovat sousedy. Mezi faktory jednání 
rušící cizí subjekt, souseda, patří dle občanského zákoníku mimo jiné i imise, čímž 
se rozumí obtěžování hlukem, prachem, popílkem, kouřem, plynem, parami, pachy, 
pevnými a tekutými odpady, světlem, stíněním a vibracemi. 

Častým případem zásahu do sousedských práv, v místech s rodinnými domky  
a zahradami, bývají imise pachu, případně hmyzu, zvláště při nevhodné likvidaci 
bioodpadu, při kompostování. 

Pro omezení vzniku pachu, případných jiných imisí při kompostování je vhodné 
znát základní uváděná rozlišení ukládaných hmot. 

Hnědý bioodpad – materiál s vyššími obsahem uhlíku: sláma, piliny, kůra, 
nadrobno nasekané nebo nadrcené větve, štěpka. 

Zelený bioodpad – dusíkem bohaté látky: tráva, králičí trus, drůbeží trus.  
Při kompostování kuchyňského bioodpadu nutno dbát zásad hygieny a nepoužívat 
ve větším množství, pouze přimíchávat k jinému materiálu. 

Vhodné je poměr hmot 3:1 ve prospěch „hnědé“. 
Ke kompostování jsou vhodné i další odpady jako kávová sedlina, vyluhovaný 

čaj (oblíbená to potrava pro žížaly). Vaječné skořápky působí příznivě proti 
okyselování svým vysokým obsahem vápníku. Lze kompostovat i zbytky ovoce, 
zeleniny, brambor, masa a jídla, ale v menším množství (potkani). Slupky z jižního 
ovoce jsou snadno náchylné k plesnivění. Ke kompostování jsou vhodné v menším 
množství, promísené s jiným materiálem. Plesnivá a moniliózou a strupovitosti 
napadená jablka, výlisky ovoce je možno kompostovat za předpokladu, že ovoce se 
ukládá dobře rozdrcené. Kompostuje se dostatečně dlouho, do úplného rozložení 
kompostované hmoty (monilie, strupovitost nepřežívá v půdě, ale na ovoci). 

V zásadě jsou ke kompostování vhodné organické odpady všeho druhu. 
Znečistěný papír, papírové ručníky a kapesníky, balící papír (v malém množství  
i novinový papír) jsou velmi žádoucí. Zbytky vlasů a vousů obsahují hodně dusíku 
a jsou vhodné pro fekálie malých i větších hospodářských zvířat je možno přidávat 
i v přiměřeném množství jako očkovací materiál bakterií, plísní a kvasinek  
a dalších živých mikroorganismů, podílejících se na rozkladu ukládané organické 
hmoty. 

Zásadně nevhodné ke kompostování je vše, co se samovolně nerozkládá jako 
sklo, kovy., umělé hmoty všeho druhu, textilie, obsahu sáčků z vysavačů, popel 
z briket a uhlí, barevné časopisy, smetky z ulice, oleje, bakterie, zbytky barev  
a laků, uhynulá zvířata, léky, lehce hořlavé látky (napomáhají samovznícení). 
 

Základní pravidla správného domácího kompostování 
• do spodní části kompostu, kompostéru se ukládá hrubý a vzdušný 

materiál, který by neměl chybět i ve vyšších vrstvách (větvičky, sláma, 
suché rostliny…) k zajištění dobrého provzdušnění 

• mícháme 
o vlhké se suchým 
o „zelené“ s „hnědým“ = dusíkaté s dřevnatým (uhlíkatým) 
o porézní materiál z hutným materiálem 

• hrubší materiál větvičky, je vhodné nadrtit (štěpka) 
• čím pestřejší skladba materiálu ke kompostování, tím lépe 
• k rychlejšímu a kvalitnějšímu nastartování tlení a kompostovacího 

procesu přidáme zralý kompost nebo zeminu, vhodný je jako očkovací 
látka i chlévský hnůj, drůbeží trus (zejména když kompostujeme větší 
množství jednopruhového materiálu např. trávu, listí apod.) 

• je nutná pravidelná kontrola vlhkosti uloženého materiálu 
• nic nezkazíme, když kompost překopáváme i častěji. Kompostér sám 

zajišťuje pouze pasivní provzdušnění. 
Častým významným faktore pro udržení dobrých sousedských vztahů je místo 

kompostování. Kompost a kompostéry by neměly být vystaveny přímému slunci, 
větru či dešti. Doporučuje se polostín a malá stříška, zastřešení, závětrná poloha. 
Podle množství kompostované hmoty a techniky kompostování se může zápach 
šířit i na větší vzdálenosti (20 i více metrů). 
 
Sousedské vztahy 

Kompostováním, mnohdy zaměněným s ukládáním bioodpadu, dochází 
poměrně často k zatížení okolí a zásahu do sousedských práv pro imise pachu, 
případně obtížného hmyzu, někdy i výskytu hlodavců. Nejčastější příčinou imisí  
a zásahu do sousedových práv je nedodržování základních pravidel pro správné 
kompostování, nedodržení vhodných poměrů zeleného a hnědého bioodpadu. 

Dalším a nejčastějším původcem zápachu je kompostování samostatné, čerstvě 
posečené trávy bohaté na dusíkaté látky, bez příměsi tzv. hnědého bioodpadu, 
materiálu s vyšším obsahem uhlíku. Tráva rozkladem rychle „sesedne“, spotřebuje 
se všechen kyslík a začnou probíhat hnilobné procesy na místo tlení. 

V rozhodování o kompostování by mělo být přednostním umístění kompostu, 
kompostéru tak, aby nedocházelo k zatěžování pozemku souseda a okolí 
s pohybem osob. Umístění na okraji pozemku („v rohu“ zahrady) může být 
předpokladem zásahu do sousedských práv především jako zdroj imisí pachu. 
 
Řešení sousedských práv 

V žádném případě by se neměl prosadit soused „zatížený imisemi“ jen proto,  
že jde o osoby znepřátelené, kde jeden soused pod záminkou obtěžování  
ve skutečnosti uplatňuje maličkosti, aby postihl souseda druhého. 
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Jde-li o vážné ohrožení práva nebo zásah do vlastnického práva souseda podle 
§ 126 občanského zákoníku, je třeba poskytnout vlastníkovi ochranu. Tou se myslí 
obtěžování „nad míru přípustnou“ v případě kompostování „nad míru obvyklou“. 

V současnosti není stanovena žádným předpisem minimální vzdálenost 
umístění kompostu a kompostérů od hranice sousedova pozemku či míst 
s pohybem osob. Neexistuje hygienický předpis řešící pachy a zápachy. Ani zákon, 
ani jiná vyhláška neupravuje vzdálenost domácího kompostovině od sousedova 
pozemku. Případné imise a narušení sousedských práv řeší útvar životního 
prostředí příslušné obce, orgány státní správy a soudy. 
 

Oskar T. Jarnot 
Zemědělská poradna 

 
 

Ukončení osvobození nových staveb obytných dom ů a bytů 
v nových stavbách obytných dom ů od 1. 1. 2010 

 
Podle ustanovení § 9 odst. 1 písm. g) zákona č. 338/1992 Sb., o dani 

z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o dani 
z nemovitostí“), byly od daně ze staveb osvobozeny nové stavby obytných 
domů ve vlastnictví fyzických osob a byty ve vlastnictví fyzických osob v nových 
stavbách obytných domů, pokud tyto stavby nebo byty sloužily k trvalému 
bydlení vlastníka nebo osob blízkých. Toto ustanovení bylo s účinností  
od 1.1.2009 zrušeno zákonem č. 1/2009 Sb. 

Ve smyslu přechodného ustanovení čl. II zákona č. 1/2009 Sb. bylo 
uvedené osvobození poskytnuto naposledy v roce 2009. Na rok 2009 již přitom 
nebylo možno nově přiznat nárok na osvobození u stavby nebo bytu, které byly 
dokončeny v průběhu roku 2008 nebo později. 

Počínaje zdaňovacím obdobím roku 2010 zcela končí platnost 
osvobození od daně ze staveb podle ustanovení § 9 odst. 1 písm. g) zákona 
o dani z nemovitostí, na které vznikl nárok ve zdaňovacích obdobích  
do roku 2008 včetně, přičemž počínaje zdaňovacím obdobím roku 2009 
již nový nárok na toto osvobození nevzniká.  

 
V souvislosti s ukončením osvobození od daně ze staveb podle ustanovení  
§ 9 odst. 1 písm. g) zákona č.338/1992 Sb.,  o dani z nemovitostí, nevzniká 
poplatníkům povinnost podat daňové přiznání k dani z nemovitostí ani 
sdělit správci daně tuto změnu, neboť nedochází-li k jiným změnám než těm, 
které jsou uvedeny v  § 13a odst.2 zákona o dani z nemovitostí, vyměří příslušný 
správce daně upravenou daň z moci úřední a výsledek vyměření oznámí 
poplatníkovi platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem. 
 

O B Č A N Ů M 

 
Školení pro občany 
 

Střední zdravotnická škola ve Frýdku-Místku již druhý rok pořádá školení  
pro občany, kteří se starají nebo se chystají starat o nemocného nebo nemohoucího 
rodinného příslušníka v domácím prostředí. Nabízí proškolení v základních 
ošetřovatelských dovednostech. Školení jsou 1x týdně a jsou zdarma. Je možné 
navštívit kterýkoliv termín, přijít opakovaně, školení na sebe nenavazují. 
 
Termíny: 3. 3., 7. 4., 5. 5., 9. 6., 30. 6., 8. 9., 6. 10., 3. 11. a 9. 12. 2010. 
Začátek je vždy v 15 hodin v budově Střední zdravotnické školy ve Frýdku-Místku,  
tř. T. G. Masaryka 451. 
 
Informace získáte na tel. č.: 558 630 019 a na stránkách školy www.zdrskolafm.cz. 
 
 
Konzultační den Finančního úřadu Frýdek-Místek 
 

Dne 3. března 2010 bude Finančním úřadem ve Frýdku-Místku uspořádán 
konzultační den pro občany obce Třanovice, který mohou navštívit také občané 
Dolních Tošanovic. Tento konzultační den se uskuteční v době od 12:00 do 17:00 
hod. v prostorách objektu „Kapplův dvůr, školící místnost vchod A“ 
v Třanovicích. 

Zaměstnanci FÚ budou připraveni poskytnout drobné rady, konzultace a 
informace potřebné pro správné vyplnění přiznání k daním z příjmů a sběr těchto 
přiznání. K dispozici budou mít také daňové složenky, kterými lze zaplatit 
daňovou povinnost na kterékoli poště v ČR bez poštovních poplatků. Současně si 
Vás však dovolujeme upozornit, že v žádném případě nebude možno zaplatit daň 
zaměstnanci finančního úřadu na místě v hotovosti. 

Formuláře přiznání k daním z příjmů, pokynů k vyplnění a daňové složenky 
jsou k dispozici tamtéž. 
 
 
Přestupková agenda 2009 
 

Magistrát Města Frýdku-Místku informoval Obec Dolní Tošanovice, že na základě 
uzavřené veřejnoprávní smlouvy projednal na svém přestupkovém odboru s našimi 
občany 5 přestupků.  
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Tříkrálová sbírka 2010 v naší obci 
 

V prvních lednových dnech tohoto roku proběhla celorepubliková Tříkrálová 
sbírka 2010 pod záštitou Charity České republiky. V Dolních Tošanovicích se stala 
vedoucí skupinky tehdejší ředitelka Charity Český Těšín paní Bezecná. Výtěžek 
Tříkrálové sbírky za obce Dolní a Horní Tošanovice činil 11.367,- Kč a poputuje  
na podporu charitativních zařízení. 
     Skupinkám děkujeme za ochotu, obětavost a krásné koledování a obzvláště Vám 
občanům, kteří jste do sbírky přispěli finančním obnosem.  
 
DĚKUJEME. 
 
 
 
 

Š K O L A 
 
Dětský karneval Základní a Mateřské školy  

 
SRPŠ při Mateřské škole v Horních Tošanovicích a SRPŠ při Základní škole v Dolních 

Tošanovicích srdečně zve své příznivce v pátek dne 26. 2. 2010 od 15.00 hod. do 
prostor budovy Obecního úřadu v Horních Tošanovicích – rekonstruovaná budova – 
1.patro, kde se uskuteční společný  
                                                                                        "D Ě T S K Ý    K A R N E V A L"  
 

Bohatá tombola, domácí zákusky i občerstvení je zajištěno. Vstupné dobrovolné. 
  
 

100 let Základní školy v Dolních Tošanovicích 
 

Obecní úřad Dolní Tošanovice a Základní a mateřská škola Dolní Tošanovice 
chystají v červnu letošního roku oslavy výročí 100 let od otevření základní školy 
v Dolních Tošanovicích. Při této příležitosti bude vydán almanach. Obracíme se 
tímto na všechny, kdo vlastní jakékoliv materiály, které bychom mohli použít,  
se žádostí o jejich zapůjčení. Zapůjčené fotografie na obecním úřadě naskenujeme 
a obratem vrátíme majiteli. 
 
 
      12. 6. 2010 Oslavy 100 let od založení ZŠ Dolní Tošanovice a radovánky 
 
 
 
 

S P O R T  -  F O T B A L 
 

Rozlosování fotbalových utkání    J A R O   2010 
 

M U Ž I 
Datum     Utkání Hodina 

28. 3. Návsí - Tošanovice 15:00 
3. 4. Tošanovice - Ostravice 15:30 

11. 4. Hukvaldy - Tošanovice 15:30 
17. 4. Tošanovice - Frýdlant B 16:00 

24. 4. Palkovice - Tošanovice 16:00 
1.5. Tošanovice - Baška 16:30 

8. 5. Dobratice - Tošanovice 16:30 
16. 5. Bukovec - Tošanovice 16:30 

22. 5. Václavovice - Tošanovice 17:00 
29. 5. Tošanovice - Písek 17:00 

5. 6. Řepiště – Tošanovice (odloženo – Turnaj starých gard) 17:00 
12. 6. Tošanovice - VP F-M B 17:00 

20. 6. Metylovice - Tošanovice 17:00 
 

Ž Á C I 
Datum     Utkání Hodina 

4. 4. Písek - Tošanovice 10:00 

10. 4. Tošanovice - Návsí 13:30 

18. 4. Smilovice - Tošanovice 14:15 

24. 4. Tošanovice - Mosty 14:00 

1.5. Tošanovice - Oldřichovice 14:30 

9. 5. Bukovec - Tošanovice 10:00 

22. 5. Tošanovice - Písek 15:00 

30. 5. Návsí - Tošanovice 12:45 

2. 6. Tošanovice - Bukovec 15:00 

5. 6. Tošanovice – Smilovice (odloženo – Turnaj starých gard) 15:00 
12. 6. Mosty - Tošanovice 9:30 

19. 6. Oldřichovice - Tošanovice 9:30 
 

5. 6. Turnaj starých gard 
3. 7. Memoriál 

14. 8. Sranda mač muži vers. ženy 
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R E K L A M A   -   I N Z E R C E 
 

Mám zájem o koupi menšího stavebního pozemku v obci Dolní Tošanovice  
o výměře cca 1000 – 1500 m2 s inženýrskými sítěmi. 
 

Zájemci kontaktuje: 
David Larysz 776 119 129 
nebo obecní úřad 
_____________________________________________________________________________________________ 
 

Zpravodaj obce Dolní Tošanovice vydává: Obecní úřad Dolní Tošanovice, 
telefon/fax: 558 696 215, e-mail: dolni.tosanovice@iol.cz,  
internetové stránky obce: www. stonavka.cz/dolni_tosanovice/.  
 

Nepravidelný výtisk, zdarma. 
 

       V Dolních Tošanovicích dne 11. února 2010     
 
 

                                                                                    Mgr. Naděžda Honzáková  
                                                                                           starostka obce, v.r.  
 

                                                                                              Bc. Ivo  S t ř í ž  
                                                                                           místostarosta , v.r. 
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