OBEC ROKYTNICE
Rokytnice 143, 751 04 Rokytnice

Pravidla pro samovýrobu a prodej palivového dříví
z obecního lesa (event. samostatně rostoucích stromů) občanům

Obec Rokytnice jako vlastník lesa umožní zájemcům o palivové dříví provádět v lese
samovýrobu dřeva a prodej zpracovaného dřeva za stanovených podmínek. Obdobně platí
tyto podmínky i pro prodej dříví ze samostatně rostoucích stromů.
Prodej palivového dřeva je úplatné přenechání zpracovaného dřeva po těžbě v lese nebo
po kácení samostatně rostoucích stromů.
Samovýrobou se rozumí, že zájemce si sám, kromě kácení, zpracuje, přiblíží a odveze
dřevo, které mu určí místostarosta (nejčastěji prostřednictvím odborného lesního
hospodáře) za stanovenou úplatu. Veškeré práce provádí na vlastní náklady a na vlastní
nebezpečí. Samovýroba slouží pro zásobování obyvatelstva především palivovým dřívím.

Článek I.
PODÁVÁNÍ A VYŘIZOVÁNÍ ŽÁDOSTI

1. Informace o možnosti prodeje palivového dříví na skládce nebo samovýrobou
zveřejní starosta obce na úřední desce, webových stránkách obce, vyhlášením
v obecním rozhlase.
2. Možnost prodeje palivového dříví na skládce nebo samovýroby je určena pro občany,
kteří mají trvalý pobyt v obci Rokytnice nebo kteří vlastní nemovitost nacházející
se v katastru Rokytnice.
3. Zájemce o prodej palivového dříví na skládce nebo samovýrobu podá žádost na
obecní úřad (žádost obdrží na obecním úřadě) s uvedením druhu a množství
požadovaného palivového dříví. Žádost bude zaevidována a zařazena do pořadníku
podle data podání žádosti. Žádosti se podávají za domácnost. Jedno vyhotovení
potvrzené přijaté žádosti si žadatel ponechá pro následnou realizaci požadavku.
4. Samovýroba palivového dříví není nároková a je zadávána pouze tehdy, když dřevo
daného sortimentu a kvality bude k dispozici. V případě většího zájmu může starosta
určit maximální množství palivového dřeva k prodeji či k samovýrobě pro jednotlivé
zájemce.
5. Na základě žádosti a podle pořadového čísla nabídne místostarosta či pověřená osoba
zájemci požadované dřevo k prodeji na odběrném místě nebo vymezí místo a druh
porostu, ve kterém lze samovýrobu palivového dřeva realizovat.
6. Pořadník přechází z jednoho roku do dalšího roku, opětovné podání žádosti je možné
až po vyřízení předchozí žádosti.
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Článek II.
ORGANIZACE SAMOVÝROBY A PRODEJE PALIVOVÉHO DŘÍVÍ

1. Práce v lesích při samovýrobě dřeva koná samovýrobce na vlastní nebezpečí.
2. Samovýrobu mohou provádět vždy minimálně dvě osoby starší 18 let.
3. Samovýrobu palivového dřeva i jeho odvoz lze provádět pouze v množství a na místě
určeném zástupcem obce po odsouhlasení odborným lesním hospodářem. Vlastník
lesa zajistí pokácení porostu. Při vstupu do lesa za účelem provádění samovýroby
a odvozu dřevní hmoty musí mít žadatel při této činnosti potvrzenou žádost o
samovýrobu u sebe.
4. Je přísně zakázáno vyřezávat cokoliv jiného, než je určeno odborným lesním
hospodářem.
5. Při prodeji zpracovaného palivového dříví ze skládky určí množství a místo odběru
zástupce obce po odsouhlasení odborným lesním hospodářem.

Článek III.
POVINNOSTI ŽADATELE PŘI PRÁCI V LESE

1. Samovýrobu palivového dřeva musí žadatel provádět ve vyznačeném místě
a na vyznačených stromech určených k samovýrobě.
2. Mimo vytyčený prostor a vyznačených stromů nesmí žadatel nic jiného těžit.
3. Vytěžené dřevo bude srovnáno tak, aby mohlo být provedeno jeho změření odborným
lesním hospodářem nebo pověřeným zástupcem obce.
4. V prostoru samovýroby musí žadatel provést úklid větví na určené místo.
5. Žadatel musí provést práce v dohodnutém termínu a oznámit pověřenému zástupci
obce ukončení prací.
6. Po změření dřeva nacení pověřený zástupce obce nebo odborný lesní hospodář na
žádosti objem prodávaného dříví podle stanoveného ceníku.
7. Po zaplacení dohodne žadatel odvoz dřevní hmoty v dohodnutém termínu.
8. Samovýrobu a odvoz vytěženého dřeva je nutné provádět tak, aby nedocházelo
k poškozování lesního porostu, lesních cest a znečišťování místních i státních
komunikací

Článek IV.
STANOVENÁ CENA A PLATBA ZA PALIVOVÉ DŘEVO

1. Ceny za prodej a samovýrobu palivového dříví jsou stanoveny radou obce na návrh
odborného lesního hospodáře v ceníku, který je zveřejněn na informační tabuli obce.
2. Platba za prodej dříví vč. prodeje ze samovýroby bude provedena na pokladně
obecního úřadu předem před odvozem dřeva z lesa.
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Článek V.
VYŘAZENÍ Z POŘADNÍKU

1. Z pořadníku bude vyřazen zájemce, který má vůči obci neuhrazené pohledávky,
porušil pravidla samovýroby, úmyslně poškodil nebo znehodnotil majetek obce.
2. Vyřazen z pořadníku bude zájemce, který má trvalý pobyt nebo vlastní nemovitost
v obci, ale prováděl prodej či samovýrobu dřeva pro občany s pobytem mimo obec
Rokytnice.

Článek VI.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Platnost těchto pravidel je ode dne 1. 3. 2019.
2. Samovýroba nebo odvoz dřeva bez platného povolení či nad rozsah povolení bude
považována za škodu (krádež) na obecním majetku a předána k řešení Policii ČR.

Tato Pravidla schválila Rada obce Rokytnice na zasedání dne 4.3.2019.

…………Dostál v.r.…………
místostarosta

………Malenda v.r………
starosta
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