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ZPRÁVA ZE 4. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA  
OBCE DOLNÍ TOŠANOVICE KONANÉHO DNE 14. 03. 2011 

 
Dne 14. 03. 2011 se konalo 4. zasedání zastupitelstva obce Dolní Tošanovice 

v prostorách Obecního úřadu, které mimo jiné: 
 
S c h v á l i l o : 
1.) Kontrolu usnesení z minulého zasedání zastupitelstva. 
2.) Přijetí nabídky od Komerční banky, a. s. se sídlem ve Frýdku–Místku 

na Nádražní 1087, o dlouhodobém úvěru s dobou splatnosti 10 let  
a s pevnou úrokovou sazbou po celou dobu trvání obchodu.  

3.) Oplocení úseku rychlostní komunikace R48 na území obce Dolní 
Tošanovice společností SHB, a. s. 

4.) Finanční dar občanskému sdružení Farníček ve výši 1.000,- Kč pro rok 
2011 na letní stanový tábor pro děti. 

5.) Podporu Osoblažské výzvy. 
6.) Zápis do encyklopedie v rozsahu 1x A4 za 5.000,- Kč, který bude 

uhrazen společností TOZOS spol. s r. o. 
7.) Použití zlepšeného hospodářského výsledku ZŠ D. Tošanovice a MŠ H. 

Tošanovice za rok 2010 pro rozpuštění do rezervního fondu. 
8.) Povolení užívání místní komunikace parc. č. 1468 k. ú. Dolní 

Tošanovice pro společnost TOZOS spol. s r. o. za účelem dojezdu 
k zemědělským pozemkům na katastru obce Horní Tošanovice, které 
společnost obhospodařuje, a to na dobu určitou od 14. 3. 2011 do 31. 
03. 2016. 

9.) Označení komunikace parc. č. 1468 k. ú. Dolní Tošanovice  
a komunikace parc. č. 1549/1 a parc. č. 943/4 k. ú. Dolní Tošanovice 
jako slepé ulice. 
 

Dále zastupitelstvo na svém zasedání projednalo zprávu finančního  
a kontrolního výboru, proběhnutí finanční kontroly v příspěvkové 
organizaci ZŠ D. Tošanovice a MŠ H. Tošanovice. Vzalo na vědomí 
stížnost manželů Kubatkových ve věci zamokřování pozemku a pověřilo 
starostu obce vyvoláním jednání se zúčastněnými stranami, a nahlášení 
závad v kapli, kde rozhodlo o kontaktování společnosti, která dodala 
dveře do kapličky, aby zadrhování dveří opravila.  

Jedním z bodů jednání bylo také upozornění na nutnost zabezpečení 
objektu TJ na hřišti a přijetí poděkování od římskokatolické farnosti 
Domaslavice za finanční dar ve výši 5.000,- Kč na opravu farního kostela 
sv. Jakuba. 

 

 
PROBĚHLO VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ K NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU  

OBCE DOLNÍ TOŠANOVICE 

 
Dne 16. března 2011 v 16.00 hodin proběhlo v Základní škole  

v Dolních Tošanovicích  * V E Ř E J N É   P R O J E D N Á N Í  * k Návrhu 
územního plánu Dolní Tošanovice za účasti pana Ing. Antonína Vantucha – 
referenta územního plánování na odboru územního rozvoje a stavebního řádu 
na magistrátu ve Frýdku-Místku, paní Ing. arch. Vladimíry Fuskové  
a jejími kolegyněmi Ing. Martiny Sochorové a Ing. Renaty Witosové 
z Urbanistického střediska Ostrava, s. r. o. a majiteli pozemků, kteří si podali 
žádost na změnu do nového územního plánu (dále jen ÚP). 
 

Přítomní občané byli upozorněni, že ÚP byl k nahlédnutí po dobu 
30 dnů na obecním úřadě a rovněž na internetových stránkách obce od 27. 
01. 2011 do 16. 03. 2011. Podle ustanovení § 52 odst. 3 stavebního zákona, 
může nejpozději při veřejném projednávání, každý uplatnit své 
připomínky a dotčené osoby podle odst. 2 – tedy vlastníci pozemků, 
námitky, ve kterých musí uvést odůvodnění, údaje podle katastru 
nemovitostí dokladující dotčená práva a vymezit území dotčené námitkou.  
 

Zájemci mohli vznést na přítomné odborníky jakýkoliv dotaz, 
který souvisel s podáním jejich ať už přijaté nebo zamítnuté žádosti, čehož 
občané hojně využili. Ing. Martina Sochorová také přítomné seznámila 
s tím, jak nový ÚP počítá s řešením odpadních vod. 
 

Protože nebyly podány žádné námitky a připomínky k návrhu ÚP, 
proběhne na nejbližším zasedání zastupitelstva obce, tedy 12. 04. 2011 v 18 h. 
na OÚ, vydání Územního plánu Dolní Tošanovice. Následně bude oznámeno 
vydání změny ÚP. Předpokládá se, že nový územní plán nabude platnosti do 
konce měsíce dubna a to v podobě, v jaké byl na Veřejném jednání 
k nahlédnutí. 
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SČÍTÁNÍ LIDU, DOMŮ A BYTŮ 2011 v DOLNÍCH TOŠANOVICÍCH 
 

Sběr vyplněných sčítacích formulářů: od 26. 03. do 14. 04. 2011 
Sčítací komisařka: paní Irena Sabelová 
 
Vyplnění sčítací list odevzdá občan:  

a) sčítacímu komisaři 
b) na sběrné místo – pošta v Hnojníku, Hnojník 116, otevírací doba 

sběrného místa: po – pá od 14 do16 h. 
c) vyplní elektronicky  

- lze využít přístup k internetu v místní knihovně po domluvě 
s referentkou OÚ. 

 
Pokud Vás komisař nenavštívil do rozhodného okamžiku (25. 

března), vyčkejte. Komisaři mají ze zákona povinnost pokusit se doručit Vám 
formuláře ještě 10 dní po rozhodném okamžiku. 

Pokud se Vás komisař pokusil už podruhé navštívit, ale nezastihl Vás, 
máte ve schránce lísteček s adresou sběrného místa, kam si pro formuláře 
zajdete. Není kam spěchat, formuláře je možné odevzdat až do 14. dubna. 

 
Pokud už je deset dní od rozhodného okamžiku, tedy 5. 

dubna, a sčítací komisař Vás ještě nenavštívil a ve schránce nemáte lísteček  
s adresou sběrného místa, kam si máte jít vyzvednout formuláře, navštivte 

jakékoli sběrné místo, obecní úřad nebo pracoviště ČSÚ, kde Vám 
formuláře vydají. (zdroj: www.scitani.cz) 

 

Upozorňujeme občany, že obecní úřad má příslušné 
formuláře k dispozici nejdříve 5. 4.! 

 
Pokud Vám budou formuláře vydány teprve od 5. 4. 2011 odevzdáte je opět 
sčítacímu komisaři nebo je zašlete v příslušné obálce (k dostání opět na OÚ) 
na adresu P. O. Boxu ČSÚ, případně zašlete elektronicky. 
 
Nesplnění povinnosti podrobit se sčítání je přestupkem. Odmítnutí sdělení 
zákonem stanovených údajů, popřípadě úmyslné uvedení nepravdivých údajů 
může být sankciováno v přestupkovém řízení pokutou až do 10.000,- Kč. 
 

 
 
 

O B Č A N Ů M 
 

ZAPOJENÍ TĚŠÍNSKA A TŘINECKA DO I NTEGROVANÉHO SYSTÉMU 
MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE ODIS 

 
Od 3. 4. 2011 dochází k rozšíření integrovaného dopravního systému ODIS,  
a to o oblast Třinecka, Českého Těšína a Jablunkovska. 
 

K datu 3. 4. 2011 nedojde k žádným změnám v jízdních řádech! 
 

ODIS je dopravní systém zahrnující linky příměstské i 
městské dopravy a železnici. Jeho hlavním 
charakteristickým znakem je jednotný přestupní tarifní 

systém, umožňující uskutečnit cestu na jeden jízdní doklad s potřebnými 
přestupy, a to bez ohledu na zvolený dopravní přestupek. 
 

Některá města a obce jsou již částečně do ODIS zapojena, nově se to 
týká všech příměstských autobusových linek dopravce Veolia transport 
Morava a.s. provozovna Třinec (číselná řada 731 – 788) a linky městské 
hromadné dopravy Třinec (701 – 716) a Český Těšín (721 – 726). Tyto linky 
doplní již dříve zaintegrované linky dopravců České dráhy, a.s., ČSAD Karviná 
a.s. a ČSAD Havířov a.s. 
 
Cestování v Tarifu ODIS: 

1. cestující platící v hotovosti udají řidiči 
- v příměstské dopravě: cílovou zastávku a případný požadavek na 

slevu 
- u spojů městské dopravy: pouze případný požadavek na slevu 
 jízdné je v obou případech nepřestupné! 

2. cestující platící čipovou kartou udají řidiči 
- v příměstské dopravě: cílovou zastávku a případný požadavek na 

slevu, 
- u spojů městské dopravy: netřeba udávat ani zastávku ani slevu, 
 jízdné je ve všech případech přestupné (do 30 minut). 

3. u cestujících s dlouhodobou zónovou jízdenkou zůstává zónový 
systém beze změn. 
 

ODIS s. r. o. 
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POZVÁNÍ NA NEFORMÁLNÍ SETKÁNÍ S OBČANY 

 
Vážení občané,  
 

jistě jste si všimli, že se začalo s rozebráním nevyhovujících částí 
rozestavěné budovy na místním hřišti.  V nejbližší době se začne i s výstavbou 
dle zpracované projektové dokumentace. Obec se na tuto výstavbu zadlužila 
částkou cca 2,5 mil. Kč, což je samozřejmě částka nedostačující, proto 
zajišťujeme zpracování žádosti o grant, který bude vyhlášen v nejbližších 
týdnech. Naším přáním je, aby byla budova do konce letošního roku 
zkolaudovaná.  Protože neustále probíhají diskuze o budoucím využití tohoto 
objektu, byli bychom rádi, kdybyste i Vy, občané, vyjádřili svůj názor. 
V budově vzniknou kromě menších, jako je sociální zařízení, technická 
místnost, úklidová komora, kuchyňka, šatny, celkem 3 větší místnosti. 
Největší o rozměrech cca 108 m2 (12x9 m) bude využívána jako kulturní sál, 
kde budou probíhat kulturně-společenské akce, zasedání zastupitelstva obce, 
rodinné oslavy, atd. Další místnosti o rozměrech 40 m2 (8 x 5 m) a 18 m2 (6 x 
3 m) by mohly být využity např. jako zasedací místnost a sekretariát obecního 
úřadu, nebo  knihovna,  klubovna pro mládež, seniory,  případně i jako herna 
stolního tenisu,  apod..  Rádi bychom Vás proto pozvali na  

 
 

NEFORMÁLNÍ SETKÁNÍ S OBČANY, 
které se uskuteční 

v pátek dne 29. 4. 2011 od 17.00 hodin  
ve starých kabinách na místním hřišti, 

 
 

kde bychom mohli společně prodiskutovat Vaše návrhy i další témata, o které 
budete mít zájem.  
 
 
Na společnou diskuzi Vás zvou  
 

 
Zastupitelé obce Dolní Tošanovice. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Pokud Vás zajímá, k čemu bude nyní rozestavěná budova na místním 

hřišti využívána, rádi bychom Vás požádali o vyplnění této malé ankety  
a odevzdání do schránky na dveřích Obecního úřadu, nebo jakékoliv doručení 
do 27. 4. 2011 na Obecní úřad Dolní Tošanovice.  
 
Děkujeme 
 
 
1. s využitím velké místnosti o rozměrech 108 m2 jako kulturní sál  
 

a) souhlasím 
b) nesouhlasím 
c) jiný návrh ………………………………………....... 
 
 

2. místnost o rozměrech 40 m2 (8 x 5 m) navrhuji využívat jako 
 

a) zasedací místnost obecního úřadu 
b) klubovna pro mládež, seniory, herna stolního tenisu 
c) jiný návrh ……………………………………………. 

 
 
3. místnost o rozměrech 18 m2 (6 x 3 m) navrhuji využívat jako 

 
a) sekretariát obecního úřadu 
b) knihovnu 
c) jiný návrh ……………………………………………… 

 
 
4. jiné návrhy a připomínky  

 
a) ……………………………………………………………… 
b) ……………………………………………………………… 
c) ……………………………………………………………… 

 
 
 
 
 
Rodinný dům č.p.  …………………… (nemusíte vyplňovat) 
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K U L T U R A 
 

 
 

 
SPOLEČENSKÉ AKCE MIKROREGIONU STONÁVKA 

Duben: 
 09. 04. 2011  VELIKONOČNÍ VÝSTAVA 

 v kulturním domě v Komorní Lhotce 

 
 

 23. 04. 2011  ŽELEZNÝ HASIČ 
 Hnojník 

 
 29. 04. 2011  DĚTI PŘED OPONOU 

 Akce nejen pro děti v Třanovicích 
 

 30. 04. 2011  NA KOLECH PO HNOJNÍKU,  
PÁLENÍ ČARODEJNIC 

 Hnojník 
 

 30. 04. 2011   ANDER Z KOŠIC 
 Smilovice 

 

 
 

PŘEHLED AKCÍ MUZEA BESKYD FRÝDEK-MÍSTEK  
V DUBNU 2011 

 
Frýdecký zámek nabízí: 

 Stálé expozice,  Výstavy,  Besedy, přednášky, vycházky 

 Programy, koncerty a další akce: 

 14. 04. 2011 v 19,00 h.  SAXOFONOVÉ KVARTETO 
- šestý zámecký koncert, Rytířský sál 
frýdeckého zámku 

 
 17. 04. 2011; 9,00 – 16,00 h. VELIKONOČNÍ JARMARK 

- s prodejem lidových a uměleckých 
předmětů, frýdecký zámek 
 

 24. 04. 2011; 13,00 – 14,00 h. ZÁMECKÁ VELIKONOČNÍ NEDĚLE 
- od 15,00 h. koncert souborů 
Základní umělecké školy ve F – M, 
frýdecký zámek 
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Otevírací doba:   

út, st, pá 8,00 – 12,00 12,30 – 16,00 
čt 8,00 – 12,00 12,30 – 17,00 
so, ne  13,00 – 17,00 

 

Další informace na: 

 www.web.telekom.cz/muzeumbeskyd 
 tel.: 558 630 051-3, 558 628 001/3/5 

 

 

Hrad Hukvaldy 

 Program na hradě: 

 24. – 25. 04.  2011 HRADNÍ VELIKONOČNÍ JARMARK 
- rukodělné výrobky přímo na hradě, 
- řezbář, kovář, keramik, kožešník a další 

 
 01.  05.  2011  KLADIVO NA ČARODĚJNICE 

- slet čarodějnic a babic z celého okolí 
- soutěže a hry pro malé i velké čarodějnice 
- rytířská představení 

 

 

 

 

 
Další informace na: 

 www.janackovy-hukvaldy.cz/czhrad.htm 
tel.: 558 699 323, 558 431 524 
 
 

 
 

R E K L A M A  -  I N Z E R C E 
 

 
Marcela Piontková 
Tel.: 603 358 616 
mpiontkova@seznam.cz 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Otevírací doba: 

So, ne, svátky      8,00 – 16,00  
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JJaarrnníí  nnaabbííddkkaa  sslluuţţeebb  TTSS  aa..ss..  
Děláte si starosti,  jak tentokrát zvládnete jarní úpravu zahrady? Jste bezradní, 

 jak co nejlépe naložit s nově pořízeným pozemkem? 

JJssmmee  ttaaddyy  pprroo  VVááss!!  VVyyuuţţiijjttee  ddlloouuhhoolleettýýcchh  zzkkuuššeennoossttíí  nnaaššiicchh  ooddbboorrnnííkkůů!! 

             
 na místo přijedou zdarma  

 zhodnotí stav a navrhnou potřebné úpravy    

 kalkulaci provedou i v několika cenových variantách  

 kreativita a zohlednění jedinečnosti místa je samozřejmostí 

NNaabbíízzíímmee::  

 Zakládání nových trávníků (dovoz zeminy a substrátů, urovnání terénu, 

kultivace ploch, výsev travního osiva, ošetření hnojivy a selektivními 

herbicidy). 

 Údrţbu travnatých ploch (vertikutace, hnojení a kosení trávníků).  

 Sadové a jemné terénní úpravy.  
 Výsadbu a péči o dřeviny a keře (průklesty a omlazení keřů, přihnojování 

keřů a stromů, chemická likvidace nežádoucí vegetace, zálivka, kácení stromů, 

likvidace pařezů frézováním, odstranění náletů a výmladků).  

 Realizaci zahrad od zpracování návrhů aţ po výsadbu, popř. následnou 

údrţbu. 

VVaaššii  zzaahhrraadduu  mmůůţţeemmee  vvyybbaavviitt::  

 Různými druhy pergol, zahradních altánů, popř. laviček. 

 Ploty a zídkami dle vašich poţadavků. 

 Typizovanými dětskými prvky. 

PPrroovvááddíímmee::  

 Výstavbu a rekonstrukci chodníků, drobné asfaltování. 

 Opravy sekaček a jejich servis. 

NNeevvááhheejjttee  aa  kkoonnttaakkttuujjttee  nnááss  nnaa  aaddrreessee::  

TS a.s., 17. listopadu 910, 738 02  Frýdek – Místek,  

tel.: 558 443 207, 731 196 620, e-mail: info@tsfm.cz, www.tsfm.cz 

            NN  AA  ŠŠ  EE      SS  LL  UU  ŢŢ  BB  YY    PP  RR  OO      VV  AA  ŠŠ  II      PP  OO  HH  OO  DD  UU !  
 

 

P O D Ě K O V Á N Í 
 

PODĚKOVÁNÍ PANU JANU HLÁVKOVI 
 
Díky všímavosti pana Jana Hlávky a rychlé reakci Policie ČR Hnojník byli 
ihned dne 30. 03. 2011 dopadeni pachatelé krádeže na Poleninách. 
Zvláště dnes si zaslouží ocenění a poděkování každý, komu stejně jako panu 
Hlávkovi nejsou cizí slova sousedská pomoc a obětavost. 
Nejsme-li lhostejní ke svému okolí, přispíváme ke klidnému životu 

v Tošanovicích. 

Děkujeme.      

Mgr. Naděžda Honzáková 

Zastupitelka 

 

 

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 30. března 2011    
 
 

                                                                                     Pavel Blabla 
                                                                                           starosta obce, v.r.  
 
 

                                                                                              Xenie Starobová  
           místostarostka , v.r. 
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