Obec Slezské Rudoltice

Pravidla pro samovýrobu palivového dříví
Zastupitelstvo Obce Slezské Rudoltice na svém zasedání dne 14.10.2009
usnesením č. 9/17-2009 schválilo tuto
vnitřní směrnici.
I.
Úvodní ustanovení
I.1
Obec Slezské Rudoltice umožňuje v souladu s ustanovením §38 zákona 128/2000 Sb.,
o obcích, ve znění pozdějších předpisů občanům trvale žijícím na území obce samovýrobu
palivového dříví na pozemcích v majetku obce.
I.2
Každému žadateli bude umožněno vytěžit maximálně 10 m3 palivového dříví
v jednom kalendářním roce.
I.3
Z důvodu předcházení konfliktů je pro uchazeče o samovýrobu palivového dříví zřízen
v kanceláři obecního úřadu písemný pořadník
II.
Pořadník
II.1
Do pořadníku je zařazen každý občan s trvalým pobytem na území obce na základě
podání žádosti písemně na adresu obce, ústně v kanceláři obecního úřadu nebo elektronicky
na adresu podatelny obce.
II.2

Pořadí v pořadníku určuje datum podání žádosti.

II.3
Žádosti se přijímají průběžně po celý kalendářní rok, žádosti, které nejsou pokryty
v roce podání, přechází automaticky do následujícího kalendářního roku
II.4
Žadatelé, jejichž žádost nebyla uspokojena v daném roce, mají v pořadníku
následujícím přednost před novými žadateli.
II.5
Žádost lze podat jen za domácnost, nikoli samostatně za každou osobu žijící ve
společné domácnosti.
II.6

Každý uchazeč může být zapsán do pořadníku jen jednou v kalendářním roce.
III.
Povinnosti žadatele při samovýrobě palivového dříví

III.1

Samovýrobu palivového dříví lze provést pouze ve vyznačeném dílci.

III.2 V prostoru těžby je samovýrobce povinen provést úklid větví a jiného odpadu,
vzniklého při provádění těžby
III.3 Samovýrobce je povinen dokončit těžební práce v dohodnutém termínu a zajistit
včasný odvoz vytěženého palivového dříví.
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III.4 Samovýrobce je povinen oznámit ukončení těžebních prací způsobem dle čl. II.1
a umožnit pověřenému pracovníku obce kontrolu množství vytěženého dříví.
III.5 Samovýrobce je povinen dodržet dohodnutý termín úhrady palivového dříví v souladu
s platným ceníkem vydaným obcí.
IV.
Povinnosti obce
IV.1 Vést řádně a v souladu s těmito pravidly pořadník žadatelů pro samovýrobu
palivového dříví.
IV.2 Řádné vymezení lesního dílce a označení stromů určených k samovýrobě palivového
dříví pověřeným pracovníkem obce.
V.
Závěrečná ustanovení
V.1 Samovýrobce , který na vyzvání do dohodnutého termínu neprovede těžbu bude
vyřazen z pořadníku pro příslušný kalendářní rok.
V.2 Do pořadníku nebude zapsán žadatel, který v minulosti porušil ustanovení těchto
pravidel ve čl. III.1, III.2 a III.3.
V.3 Samovýrobce po vyzvání uzavře s pověřeným pracovníkem obce zadávací list, který
obsahuje pokyny pro samovýrobu palivového dříví a pokyny pro dodržení bezpečnosti při
práci.
V.4 Při nedodržení ustanovení dle čl. III.3 propadá vytěžené palivové dříví ve prospěch
obce (toto neplatí jen v případě prokázaných nepříznivých povětrnostních podmínek).
V.5

Nedodržení ustanovení těchto pravidel lze posuzovat jako přestupek.

V.6

Tato pravidla vstupují v platnost od 1.11.2009

Ve Slezských Rudolticích

14.10.2009

Martina Jalamasová
starostka obce

Jaroslav Strýček
místostarosta obce

příloha: Zadávací list pro samovýrobu palivového dříví
Pořadník pro samovýrobce palivového dříví
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Obec Slezské Rudoltice

Zadávací list č. ...................... pro zpracovatele samovýroby palivového dříví
1. Pokyny pro samovýrobu
1.1 Samovýroba palivového dříví je zadána v dílci ……………….., v předpokládaném
množství ………….. m3.
1.2 Těžit lze pouze ve vykázaném dílci, označené stromy a v určeném množství dle bodu
1.1.
1.3 Po provedené těžbě je samovýrobce povinen zpracovat vytěžené dříví a provést
komplexní úklid místa výkonu těžby.
1.4 Samovýroba na zadaném dílci bude provedena v termínu do …………………,
ukončení prací je samovýrobce povinen oznámit obci neprodleně, před odvozem
palivového dříví.
1.5 Úhrada za vytěžené dříví ve výši dle platného ceníku bude provedena v termínu do
…………………..
1.6 V případě nedodržení shora uvedených pokynů pro zpracování samovýroby
palivového dříví bude samovýroba zastavena a již vytěžené dříví propadne ve
prospěch obce.
2. Pokyny bezpečnosti práce
2.1 Kácení stromů s průměrem v místě řezu nad 15 cm provádějte vždy pomocí záseku do
hloubky asi 1/5 – 1/3 průměru stromu. Hlavní řez musí být veden vodorovně ve výši
2/3 záseku s použitím klínů. Při provádění hlavního řezu nezapomeňte ponechat
nedořez pro usměrnění pádu stromu. Pozor na nahnilé stromy – může dojít ke změně
pádu stromu.
2.2 Před započetím kácení stanovte směr pádu stromu a upravte si bezpečnou ústupovou
cestu (směr šikmo vzad od stanoveného směru pádu stromu). Při pádu stromu včas
ustupte do bezpečí.
2.3 Při kácení stromu nesmí žádné osoby do ohroženého prostoru vstupovat nebo se v něm
pohybovat mimo osobu provádějící těžbu. Ohrožený prostor je kruhová plocha
o poměru nejméně dvojnásobné délky káceného stromu. Neprovádějte kácení za mlhy,
silného větru a snížené viditelnosti.
2.4 Zavěšené stromy shazujte pomocí sochoru (páky) a obracáku, ev. traktoru. Zásadně
nesmíte odřezávat špalky u zavěšeného stromu, lézt po něm, kácet na něj jiný strom
nebo podřezávat strom, na kterém je tento zavěšen. Odstranění zavěšeného stromu
musí být provedeno do opuštění pracoviště.
2.5 Při odvětvování stromů stůjte vždy na opačné straně osekávaného stromu.
2.6 Zvýšené opatrnosti dbejte při těžbě ve svazích – může dojít k samovolnému pohybu
stromu.
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2.7 Těžbu může provádět osoba starší 18 let, v případě, že pracuje s motorovou pilou musí
mít příslušné oprávnění k takové práci.
2.8 Při těžbě nebo při práci, kde je nebezpečí pádu větví nebo zlomu, je nutné použití
ochranné přilby a přiměřených ochranných pomůcek a to včetně pomocníků při těžbě.
2.9 Těžbu nelze provádět osamoceně, vždy je nutné, aby byla v bezpečné vzdálenosti
přítomna další osoba.
2.10 Veškeré práce, t.j vlastní těžba, manipulace s vytěženým dřívím, úklid větví a odvoz
provádí samovýrobce na vlastní náklady a na vlastní bezpečnost.
3. Závěrečná ustanovení
3.1 S případnými dalšími podrobnostmi z hlediska zpracování dřeva a bezpečnosti při
práci Vás seznámí pověřený pracovník při zadávání samovýroby.
3.2 Při samovýrobě palivového dříví platí zákaz jakéhokoliv rozdělávání ohně v lese.
3.3 Samovýroba palivového dříví dle tohoto zadávacího listu je považována za práci
konanou mimo pracovní poměr a obec nepřebírá jakoukoli odpovědnost za případný
úraz nebo škodu způsobenou při těžbě.
3.4 Tento zadávací list je vyhotoven ve dvou vydáních, po jednom pro každou smluvní
stranu.

Jméno a příjmení samovýrobce palivového dříví
……………………………………………………………………………….
Bydliště samovýrobce palivového dříví
………………………………………………………………………………

Ve Slezských Rudolticích dne …………………

………………………………….
podpis samovýrobce

…………………………………
Martina Jalamasová
starostka obce
4

Obec Slezské Rudoltice

Pořadník pro samovýrobu palivového dříví pro rok …………
jméno a příjmení žadatele

bydliště žadatele
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zadávací
list vydán
dne

úhrada
provedena
dne

