Městys Chudenice

PRAVIDLA
pro samovýrobu palivového dřeva z lesních
i mimolesních pozemků v k.ú. městyse Chudenice
Zastupitelstvo městyse Chudenice na svém zasedání dne 30.06.2016 schválilo tyto „Pravidla
pro samovýrobu palivového dřeva z lesních i mimolesních pozemků v k.ú. městyse
Chudenice“ (dále jen „pravidla“).

Čl 1.
Úvod

1.1.

Městys Chudenice (dále jen „městys“) umožňuje v rámci transparentnosti a jednotného
přístupu samovýrobu palivového dřeva (dále jen „samovýroba“) v obecních lesích i
na mimolesních pozemcích. Samovýroba je určena zejména pro občany s trvalým pobytem
v k.ú. městyse. Starosta městyse (dále jen „starosta“) může rozhodnout o přidělení
samovýroby i osobám nemající trvalý pobyt na k.ú. městyse.

1.2.

Městys jako vlastník lesa umožní zájemcům o dřevo na topení provádět v lese a na
mimolesních pozemcích samovýrobu dřeva a odkup dřeva za stanovených podmínek.

1.3.

Samovýrobou se rozumí, že si samovýrobce sám vyrobí (vytěží), přiblíží a odveze dřevo,
které mu určí starosta, místostarosta nebo pověřená osoba (dále „lesní hospodář“),
za stanovenou úplatu. Veškeré práce provádí samovýrobce na vlastní náklady a na vlastní
nebezpečí. Účelem samovýroby je zpracovat méně hodnotné dřevo např. v probírkách,
mladých lesních porostech do 40 let, vývraty, zlomy, souše a pod.

1.4.

Samovýroba není nároková, je zadávána pouze v případě, že dřevo této kvality je v lese
k dispozici. Žadatel a samovýrobce může být pouze fyzická osoba starší 18-ti let.

1.5.

O samovýrobu palivového dříví je možné požádat jen a výhradně v kanceláři úřadu městyse
na předepsaném formuláři „Žádost o samovýrobu palivového dřeva“ (dále jen „žádost“),
jenž je k dispozici na úřadu městyse nebo na oficiálních webových stránkách městyse
Chudenice (www.mestyschudenice.cz).

Čl 2.
Podávání a vyřizování žádostí
2.1.

Pro zájemce o samovýrobu a odkup dřeva je na úřadě městyse zřízen pořadník, kam je
zařazen žadatel pouze na základě podání písemné žádosti.

2.2.

Úřad městyse tuto žádost zaregistruje, opatří datem převzetí, pořadovým číslem/rok a
zařadí do pořadníku nevyřízených žádostí. Pořadí určuje datum podání písemné žádosti.

2.3.

Žádost zájemce o samovýrobu bude automaticky vyřazena z pořadníku (neschválena)
v případě zjištění, že žadatel má vůči úřadu městyse neuhrazené pohledávky, dříve porušil
pravidla samovýroby, nebo jeho žádost nesplňuje veškeré potřebné náležitosti.

2.4.

Na základě žádosti a podle pořadového čísla nabídne starosta či pověřená osoba (lesní
hospodář) zájemci místo a druh porostu, ve kterém lze samovýrobu palivového dřeva
realizovat. Zájemce bude o možnosti samovýroby vyrozuměn na kontaktech uvedených na
žádosti o samovýrobu.

2.5.

Každému zájemci bude umožněno vytěžit maximálně 10 prm (prostorový metr) na jednu
žádost. V případě většího zájmu může starosta určit maximální množství palivového dřeva
ke zpracování pro jednotlivé zájemce.

2.6.

Žádosti se přijímají po celý kalendářní rok. Žádosti nelze do pořadníku podávat za každou
osobu žijící ve společné domácnosti (tzn. jedna domácnost = jedna žádost).

2.7.

Opětovně může být žadatel zařazen do pořadníku na základě podání nové žádosti.

2.8.

Pořadník přechází z jednoho roku do dalšího roku.

Čl.3
Povinnosti samovýrobce při práci v lese
3.1.

Samovýrobce musí samovýrobu provádět pouze ve vyznačeném úseku a na vyznačených
stromech určených k samovýrobě. Mimo vytyčený úsek a vyznačených stromů nesmí těžit.

3.2.

Samovýrobce je povinen dodržovat technologické a bezpečnostní předpisy, dodržovat
zásady ochrany životního prostředí a nesmí jakýmkoli způsobem ohrozit stav lesa,
poškozovat cesty nebo stromy, rušit zvěř nebo ptactvo při hnízdění.

3.3.

V prostoru samovýroby musí provést úklid jak větví, tak nepořádku, který popř. způsobil
(PET láhve a pod.)

3.4.

Dokončit práce v předepsaném termínu.

3.5.

Oznámit pověřené osobě ukončení prací.

3.6.

Dřevo srovnat tak, aby mohlo být provedeno jeho změření oprávněnou osobou.

3.7.

Zajistit si včasný a vhodný odvoz vytěženého dřeva, kdy odvoz je nutné provádět v takové
době, aby nedocházelo k poškozování lesních cest a k poškozování a znečišťování místních
i státních komunikací.

Čl.4
Organizace samovýroby palivového dříví
4.1.

Samovýrobu palivového dřeva i jeho odvoz lze provádět pouze v množství a na místě
uvedeném v „Povolení k samovýrobě palivového dřeva včetně vjezdu na obecní pozemky

za účelem jeho odvozu“ (dále jen „Povolení“). Vstup do lesa za účelem provádění
samovýroby a odvozu dřevní hmoty je možný pouze s tímto Povolením.
4.2.

Je přísně zakázáno vyřezávat cokoliv jiného, než je určeno v „Povolení“.

4.3.

Po změření dřeva vystaví starosta nebo lesní hospodář samovýrobci „Doklad o odprodeji
dřeva“, kde bude uvedeno množství a druh vytěženého dřeva, a celková částka v Kč, kterou
je samovýrobce povinen zaplatit v termínu do 7 dní od vystavení dokladu na pokladně
úřadu městyse. Doklad stvrdí obě strany svým podpisem.

4.4.

Městys je vlastníkem dřeva, dokud nedojde k zaplacení dřeva ze strany samovýrobce do
pokladny městyse.

Čl.5
Stanovení ceny za palivové dřevo
5.1.

Městys stanoví cenu samovýroby palivového dřeva za prostorový metr (prm) dle kvality a
druhu dřeva, viz. tabulka.
Druh těžby (palivové dřevo)

Cena za prm (prostorový metr)

Jehličnaté a měkké listnaté

100,- Kč

Listnaté tvrdé

150,- Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč/prm včetně DPH.

5.2.

Ceny se mohou v průběžně upravovat na základě rozhodnutí zastupitelstva městyse.

5.3.

Konečnou cenu samovýroby dle bodu 5.1. v závislosti na jeho kvalitě, dostupnosti a
bezpečnosti při samovýrobě může upravit starosta nebo lesní hospodář, kterou uvede na
doklad dle čl. 4. bod 4.3.

Čl.6
Závěrečná ustanovení
6.1.

Práce při samovýrobě vykonává samovýrobce na vlastní nebezpečí a pouze s platným
„Povolením“, které splňuje veškeré potřebné náležitosti.

6.2.

Samovýroba dřeva nebo odvoz dřeva bez platného „Povolení“ bude považováno za škodu
na obecním majetku a bude řešeno dle platných právních předpisů.

6.3.

Veškeré činnosti osob, které se na provádění samovýroby a odvozu dřeva podílejí, jsou na
jejich vlastní nebezpečí.

6.4.

Městys nebere odpovědnost za případy, kdy je samovýroba dřeva prováděna osobou, která
nemá potřebná oprávnění pro těžbu dřeva, a při manipulaci a odvozu dřeva nedodržuje
příslušné předpisy.

6.5.

Městys si vyhrazuje právo okamžitě zastavit samovýrobu palivového dřeva bez udání
důvodu.

6.6.

Porušení těchto pravidel se může trestat vykázáním z lesa bez nároku na vytěžené dřevo a
udělením pokuty až do výše 10.000,- Kč.

6.7.

Tato pravidla byla schválena dne 30.06.2016 zastupitelstvem městyse usnesením č. 5/2016 a
nabývají účinnosti dnem vyvěšení.

David Žák
místostarosta

Vyvěšeno :

01.07.2016

Vyvěšeno na
el. úřední desce:

01.07.2016

Martin Dolejš
starosta

Sejmuto :

Přílohy:
1. „Žádost o samovýrobu palivového dřeva“
2. „Povolení k samovýrobě palivového dřeva včetně vjezdu na pozemky za účelem jeho odvozu, a
doklad o odprodeji dřeva“

Žádost o samovýrobu
palivového dřeva

Žadatel:

Prezenční razítko

Jméno a
příjmení : ………………………………………………………………………
Datum
narození : ……………………………………………………………………...
Adresa trvalého
pobytu :…………………………………………………….........………………………………………………………………………….
Telefon : ………………………………………………. e-mail : ………………………………………………………………………
Požadovaný objem dřeva : ……………………………..prm
(maximálně 10 prm na 1 žádost)

Svým podpisem potvrzuji, že jsem se řádně seznámil s „Pravidly pro samovýrobu palivového dřeva“, kterým jsem
v plné míře porozuměl, budu je dodržovat a jsem si vědom postihů v případě jejich porušení.

V Chudenicích dne : ………………………………………….

Podpis žadatele: …………………………………………

Vyplňuje městys Chudenice :

Dne ………………………….

NESCHVALUJI – SCHVALUJI *) provedení

samovýroby

palivového

dřeva.

Odůvodnění neschválení žádosti:………………………………………………………………………………………. …………………..
(např. nezaplacené pohledávky vůči městysi, dřívější porušení Pravidel samovýroby, žádost nesplňuje potřebné náležitosti )

Nařizuji kanceláři úřadu městyse, aby o tomto rozhodnutí byl žadatel vyrozuměn ve smyslu pravidel.

V případě schválení žádosti a neodmítnutí samovýroby ze strany žadatele, nařizuji vystavit lesnímu
hospodáři „POVOLENÍ K SAMOVÝROBĚ PALIVOVÉHO DŘEVA A VJEZDU NA OBECNÍ POZEMKY“.

…………………………………………..
( podpis starosty a razítko )

Dne ………………………………….žadatel samovýrobu
PŘIJAL – ODMÍTL*)

………………………………………...
( podpis zástupce městyse )

*)

nehodící se škrtne

