Pravidla pro samovýrobu
palivového dříví v obecních lesích obce Nevřeň
Zastupitelstvo obce Nevřeň na svém zasedání dne 3.9.2013 vzalo na vědomí níže
uvedená pravidla pro samovýrobu a prodej palivového dřeva z obecních lesů. Obec Nevřeň
jako vlastník lesa umožní zájemcům o palivové dřevo provádět v lese samovýrobu dřeva.

1)

Výklad pojmů
1. Samovýrobou se rozumí těžba dřeva označeného odborným lesním hospodářem obce na
náklady žadatele za stanovenou úplatu. Samovýrobcem je osoba, která provádí těžbu na
vlastní nebezpečí.
2. Žadatelem o samovýrobu může být pouze fyzická osoba starší 18-ti let s trvalým pobytem
v obci Nevřeň nebo fyzická osoba starší 18-ti let, která je vlastníkem stavby nacházející se
v k.ú. Nevřeň.
3. Samovýroba dřeva není nároková, porosty vhodné pro samovýrobu určuje lesní hospodář.
4. O samovýrobu palivového dříví je nutno požádat výhradně na Obecním úřadě obce Nevřeň.
5. Vzhledem k tomu, že náklady na údržbu lesa jsou plně hrazeny z rozpočtu obce Nevřeň,
bude přidělování dřeva z obecních lesů omezeno pouze na fyzické osoby dle čl. 1 odst. 2.

2)

Pořadník
1. Pro žadatele o samovýrobu dřeva je na obecním úřadě zřízen pořadník.
2. Do pořadníku je zařazen občan na základě podání písemné žádosti, který:
Může být žadatelem dle čl. 1) odst. 2.
Nemá vůči obci nevyrovnané finanční závazky čl. 6) odst. 1
3. Formulář žádosti o samovýrobu je k dispozici na obecním úřadě nebo je ke stažení na
internetových stránkách obce.
4. Obecní úřad žádost zaregistruje, opatří datem převzetí, pořadovým číslem/rokem a zařadí
do pořadníku. Pořadí určuje datum podání písemné žádosti.
5. Pokud bude samovýrobu pro žadatele provádět druhá osoba, musí její jméno uvést v
žádosti. Tato oprávněná osoba (samovýrobce) svůj souhlas potvrdí v žádosti svým
podpisem. (viz. Zákon č. 289/1995 Sb., lesní zákon, ve znění pozdějších předpisů a
vyhlášek).
6. V případě většího zájmu určí odborný lesní hospodář maximální množství palivového dřeva
ke zpracování pro jednotlivé zájemce.
7. Žádosti nelze do pořadníku podávat za každou osobu žijící ve společné domácnosti (jedna
domácnost = jedna žádost).
8. Opětovně může být žadatel zařazen do pořadníku na základě podání nové žádosti. Při
opakovaném přidělování bude přihlíženo ke skutečnosti, zda se žadatel aktivně podílí na
pravidelných brigádách v lese.
9. Přednost v pořadníku dostane žadatel, jehož požadavek nebyl vyřízen v minulém roce.
10. Pořadník přechází z jednoho roku do dalšího.

3)

Organizace samovýroby palivového dřeva
1. Žádosti o samovýrobu budou obecním úřadem projednávány jednotlivě a předány lesnímu
hospodáři, který žadatele/samovýrobce telefonicky vyzve k obhlídce, upřesní lokalitu
samovýroby, označí stromy a předá další pokyny k prováděným pracím.

2. Žadatel/samovýrobce si nejpozději v den nástupu vyzvedne na obecním úřadě „Povolení na
samovýrobu dřeva“ (dále jen „Povolení“), které bude obsahovat: jméno a příjmení žadatele,
lokalitu samovýroby a údaje o způsobu odvozu (SPZ motorového vozidla).
3. Samovýrobu palivového dřeva i jeho odvoz lze provádět pouze v množství a na místě
uvedeném v „Povolení“, které musí mít samovýrobce při této činnosti u sebe.
4. Samovýrobce je povinen dokončit práce v dohodnutém termínu. Termín může být s ohledem
na povětrnostní podmínky prodloužen. O prodloužení termínu je nutné telefonicky požádat
odborného lesního hospodáře a zároveň si na obecním úřadě vyzvednout nové „Povolení“.
5. Poté oznámí odbornému lesnímu hospodáři ukončení prací a nahlásí skutečné množství
zpracovaného palivového dřeva v prmr (prostorový metr rovnaný = 1 prmr).
6. Samovýrobce si zajistí včasný odvoz vytěženého dřeva a umožní odbornému lesnímu
hospodáři kontrolu a přeměření skutečného množství zpracovaného palivového dřeva
v prmr.
7. Odborný lesní hospodář přeměří a zkontroluje zpracované palivové dřevo a skutečné
množství zapíše. Poté nahlásí obecnímu úřadu ukončení a konečnou cenu za zpracované
palivové dřevo.
8. Samovýrobce je povinen nejpozději do 14 dní od ukončení samovýroby vrátit „Povolen“ a
provést platbu na obecním úřadě.

4)

Povinnosti samovýrobce při práci v lese
1. Samovýrobu palivového dřeva musí samovýrobce provádět ve vyznačeném porostu a na
stromech označených k samovýrobě. Mimo vyznačený porost nesmí těžit.
2. Vstup do lesa za účelem provádění samovýroby a odvozu dřevní hmoty je možný pouze s
„Povolením“.
3. Samovýrobce je povinen mít „Povolení“ řádně viditelné, nejlépe za oknem motorového
vozidla určeného ke svozu palivového dřeva.
4. Samovýrobce je povinen v prostoru samovýroby provést úklid větví a odpadků (PET láhve
apod.).
5. Odvoz vytěženého dřeva je povinen provádět v takové době, aby nedocházelo k
poškozování lesních cest a znečišťování místních i státních komunikací. Zároveň je povinen
ho provádět takovým způsobem, aby nedocházelo k poškozování lesního porostu ostatních
vlastníků lesa.
6. Samovýrobce při provádění samovýroby zodpovídá za
dodržování obecně platných předpisů BOZP, požární ochrany a ochrany životního
prostředí
dodržování zadaného bezpečného technologického posupu
odbornou a zdravotní způsobilost svou i osob, které mu pomáhají
používání předepsaných osobních ochranných pracovních pomůcek
dobrý technický stav používaných nástrojů a nářadí
používání biologicky odbouratelných olejů k mazání řetězů motorových pil
to, že nebude v lese pracovat osamoceně
dodržování bezpečné vzdálenosti při těžbě a přibližování dříví
7. Samovýrobce nesmí jakýmkoli způsobem ohrozit stav lesa, poškozovat stromy, rušit zvěř
nebo ptactvo při hnízdění.

5)

Stanovená cena a platba za palivové dřevo
1. O ceně za palivové dřevo pro samovýrobu rozhoduje zastupitelstvo obce.

6)

Vyřazení z pořadníku
1. Vyřazen bude zájemce, který má vůči obci neuhrazené pohledávky, porušil pravidla
samovýroby, poškodil nebo znehodnotil majetek obce.
2. Vyřazen bude též zájemce, který má trvalý pobyt v obci Nevřeň, nebo je vlastníkem stavby
v k.ú. Nevřeň, a prováděl samovýrobu dřeva v lesích obce pro občany s pobytem mimo obec
Nevřeň.
3. Vyřazení z pořadníku je na dobu 3 roků.

7)

Závěrečná ustanovení
1. Platnost těchto pravidel je ode dne 15.9.2013.
2. Požadované množství dřeva je přímo odvislé od množství plánované těžby v lese v daném
roce a obec Nevřeň má právo limity operativně upravovat.
3. Práce v lesích při samovýrobě dřeva koná samovýrobce na vlastní nebezpečí.
4. Porušení výše uvedených pravidel samovýroby se bude trestat vykázáním z lesa bez nároku
na náhradu za vytěžené dřevo.
5. Za zvlášť hrubé porušení pravidel samovýroby může být samovýrobce předán
k přestupkovému řízení na Městský úřad Horní Bříza a potrestán pokutou.
6. Samovýroba dřeva bez platného povolení bude považována za škodu (krádež) obecního
majetku a předána k řešení Policii ČR.

V Nevřeni 3.9.2013

Ing. Štěpánka Bejčková, v.r.
starostka obce

