
PODMÍNKY SAMOVÝROBY DŘÍVÍ V OBECNÍM LESE SEHRADICE  

Obec Sehradice nabízí možnost samovýroby palivového dříví v roce 2023 a v letech dalších 

za těchto podmínek: 

1. Na jedno číslo popisné je možné evidovat jednoho žadatele o samovýrobu. Zájemce má trvalé bydliště 

v obci Sehradice a je starší 18.let 

2. Samovýrobce bude zaevidován na Obecním úřadě Sehradice, svým podpisem žadatel potvrdí souhlas 

s podmínkami samovýroby a bude mu lesním hospodářem vyznačena lokalita a stromy určené 

k pokácení. 

3. Samovýrobce nahlásí ukončení práce na OÚ Sehradice  Po přeměření dřeva v hráních , zaevidování 

pověřeným pracovníkem OÚ a vystavením faktury, je po zaplacení této faktury  odvoz dřeva povolen.  

4. Množství vytěženého dřeva je omezeno na 10 m prostorových rovnaných a dřevo nesmí být 

předmětem dalšího prodeje.                                                                                                                              

Cena samovýroby bude určena dohodou vždy na začátku roku dle aktuální situace na trhu se dřevem a 

dle rozhodnutí rady obce Sehradice. 

5. Těžba samovýrobou musí být ukončena a dřevo odvezeno vždy do konce roku a vždy za příznivých 

klimatických podmínek, aby nedošlo ke škodě na cestách a lesních porostech. 

6. Množství zájemců může být omezeno a na tuto těžbu není právní nárok. 

                ZADÁVACÍ LIST 

ZADAVATEL: Obec Sehradice ,IČO:00568724, zastoupená starostou  Janem Lukáčem 

zadává provedení samovýroby dřeva 

     ZHOTOVITEL:                                                                                        Lokalita těžby:               množství:                                        

…………………………………………………………………………………….          ……………………                ……….                                                               
Samovýrobce prohlašuje,  že byl seznámen s technologickými postupy, pracovištěm, s příslušnými 

bezpečnostními předpisy vztahující se  na práce v lese . Samovýrobce odpovídá také za veškeré škody na 

životě a zdraví, které při této činnosti způsobí jak sám sobě, tak za škody na životě a zdraví osob 

spolupracujících .  Dále bere na vědomí zákonnou povinnost používat ekologicky odbouratelné oleje. Pokud 

bude součástí těžby kácení,   žadatel podpisem smlouvy potvrzuje, že těžba bude prováděna osobou k této 

činnosti způsobilou. V prostoru po těžbě je samovýrobce povinen provést úklid větví , ošetřit nátěrem 

odřené stromy a případné způsobené škody na cestách a ostatním porostu napravit.                                                                                                                                                                           

Sankce za porušení podmínek samovýroby dřeva: samovýrobce souhlasí a svým podpisem také stvrzuje, 

že při porušení daných podmínek uhradí dohodnuté sankce: 

1)Neoprávněné kácení    1mpr/1000,-kč                                                                                                                                                                                                                                         

2)Odvoz mimo dohodnutý termín nebo po termínu   500,-kč 

Při porušení těchto podmínek , nebo při způsobení škody, zaniká nárok na další příděl palivového dřeva 

samovýrobou na dobu 5let.   Podepsaný zadávací list slouží zároveň jako doklad k povolení vjezdu do lesa. 

ZADAVATEL:                                             ZHOTOVITEL:                                    DATUM:  

…………………………………………..                  ………………………………………..           ……………………………………… 

                       

 

 

 


