Obecně závazná vyhláška č. 1/2018 O hospodaření v obecních lesích
Článek 1
Úvod
1. Obec Zlukov prohlašuje, že je plnoprávní majitel lesů, které jsou předmětem hospodaření
2. Obec Zlukov umožní samovýrobu palivového dřeva občanům s trvalým bydlištěm v obci
Zlukov.
Obec Zlukov dále nabízí prodej vyrobených výřezů dřeva v délkách 2 m, 4 m a 5 m
veřejnosti.
3. Množství dřeva je závislé na množství v obecních lesích.
4. Samovýroba palivového dřeva se týká pouze stromů suchých, napadených dřevokazným
hmyzem, polomů, zbytků po plánované nebo mimořádné těžbě a stromů přímo určených
správcem obecních lesů.
5. Prodej výřezů je vázaný na výrobních kapacitách a množství dřeva na skladu.
Článek 2
Žádost o palivové dřevo nebo výřezy
1. Žádost se zasílá písemně, na e-mail nebo adresu obce. Musí obsahovat jméno, adresu
trvalého bydliště, telefon a množství palivového dřeva.
2. Obecní úřad žádost zaeviduje do 10 pracovních dnů od doručení a rozhodne
o přidělení/ zamítnutí žádosti o palivové dřevo.
3. V případě schválení žádosti zastupitelstvem, bude potvrzená žádost o samovýrobě
palivového dřeva předána správci obecních lesů.
4. Žadatel do 20 dní kontaktuje správce obecních lesů, který v případě schválení žádosti
přidělí žadateli příslušný lesní porost, nebo sjedná termín pro odvoz vyrobeného palivového
dřeva.

Článek 3
Pravidla a zásady samovýroby palivového dřeva
1. Při převzetí těžební plochy vypíše správce obecních lesů protokol o předání určeného
porostu s počtem vyznačených stromů, cenou za 1 m3 a datem, kdy bude těžba ukončena.
Žadatel svým podpisem potvrdí, že je plně seznámen s vyhláškou číslo 1/2018 O hospodaření
v obecních lesích.
2. Žadatel je povinen provádět těžbu palivového dřeva pouze v rozsahu určeném
správcem obecních lesů.
3. Žadatel svým podpisem potvrdí, že těžba palivového dřeva bude prováděna osobou k této
činnosti způsobilou, s potřebnými doklady pro těžbu dřeva. Obec Zlukov dále nenese
odpovědnost za úraz nebo škodu vzniklou při samovýrobě palivového dřeva nebo manipulací
se dřevem.
4. Při těžbě je nutné vytěžené dřevo změřit (délku stromu a průměr stromu uprostřed délky),
výřezy shromažďovat na odvozním místě pro potřebu kontroly.

5. Obec Zlukov si vyhrazuje právo kontrolovat všechny samovýrobce i kupující
vyrobeného palivového dřeva. Ti se musí prokázat platným protokolem o předání
samovýroby, nebo vyrobeného palivového dřeva. Jinak se jedná o krádež!
6. Po ukončení těžby požádá samovýrobce správce obecních lesů o kontrolu a převzetí
palivového dřeva. Správce potvrdí žadateli vyplněný protokol s vyznačením data převzetí
jménem, adresou trvalého bydliště, počtem m3 a celkovou cenou.
Tento doklad potvrdí oba svým podpisem v počtu vyhotovení dvou originálů. Samovýrobce
uhradí stanovenou cenu převodem na účet obce 20121301/0100, kde variabilním symbolem
bude číslo samovýroby, nebo uhradí do pokladny obecního úřadu. Nejpozději do 10
pracovních dní od potvrzení protokolu.
7.V průběhu těžby samovýrobcem je zakázáno:
- odvážet palivové dřevo bez kontroly správce obecních lesů
- těžit stromy, které nejsou součástí samovýroby (viz.čl.1, bod 4)
- těžit dřevo mimo určené prostory
- pohybovat se na skládkách dřeva - jezdit mimo lesní cesty a vytvářet si v porostu cesty nové
7. Po ukončení těžby samovýrobce provede úklid těžené plochy (větve, vršky, odpadky)
Článek 4
Cena a přepočtová tabulka
1. Úklid ploch po těžbě (těžební zbytky) – 100,-Kč/ m3

m3 = 1PLM

2. Samovýroba palivového dřeva - 100,-Kč/m3 až 300,- Kč/m3 cena je závislá na objemu
stromu (hmotnatosti).
3. Vyrobené palivové dřevo – 650,- Kč

plnometr
1PLM

prostorový metr
rovnaný 1PRMr

prostorový metr
sypaný 1PRMs

1

1,51

2,55

prostorový metr rovnaný
1PRMr

0,64

1

1,45

prostorový metr sypaný
1PRMs

0,4

0,7

1

plnometr 1PLM

Článek 5
Závěrečná ustanovení
1. Obec Zlukov 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
2. Veškeré činnosti osob, které se samovýroby palivového dřeva v obecních lesích obce
Zlukov zúčastní jsou na jejich vlastní nebezpečí. Toto se vztahuje i na veškerou manipulaci a
převoz dřeva.

3. V průběhu těžby bude samovýrobce dodržovat zásady ochrany životního prostředí a zákona
o myslivosti.
4. Při zjištění nepovolené těžby dřeva v obecních lesích bude případ předán orgánům k
trestnímu řízení a udělena pokuta do výše 50 000,-Kč
5. Žadatel se zavazuje, že veškeré škody, které při samovýrobě palivového dřeva způsobí na
majetku obce Zlukov, uhradí z vlastních prostředků
6. Obec Zlukov si vyhrazuje právo, okamžitě zastavit samovýrobu palivového dřeva bez
udání důvodu

