Pravidla pro samovýrobu dřeva v lesích městyse Načeradec
1. Občané s trvalým pobytem na území městyse Načeradec, kteří mají zájem o
provádění samovýroby palivového dříví, se průběžně písemně hlásí na Úřadě
městyse Načeradec.
2. Celkové množství dřeva ke zpracování pro samovýrobu je limitováno, proto do
seznamu na příslušný rok budou přednostně zařazeni pouze ti zájemci, kteří v minulém roce v lesích
městyse samovýrobu neprováděli.
3. Do seznamu nemohou být zařazeni ti občané, kteří mají na úřadě městyse evidovány jakékoliv
nedoplatky místních poplatků.
4. Provádění samovýroby dřeva je možné pouze s platným povolením.
5. Samovýroba dřeva se smí provádět pouze v předem stanoveném úseku lesa, na kterém jsou
samovýrobci povinni dodržovat pořádek a po provedené samovýrobě provést úklid úseku dle
pokynů správce lesů městyse. Dřevo určené pro samovýrobu označuje správce lesů městyse. Do
samovýroby může být zahrnuto pouze takové dřevo, které nevykazuje vlastnosti jiného sortimentu než
palivo, příp. tyčovina, palivo z polomů a zbytky po těžbě.
6.
a) Dřevo bude vždy složeno do metrů v lese a připraveno k přeměření pověřenou osobou Úřadu
městyse Načeradec (ÚM). Pověřenou osobou je Ing. Michal Král (správce lesů městyse).
Možno dohodnout i jiný způsob, který musí být písemně uveden v „Povolení na samovýrobu dřeva“
(Jiné dohodnuté podmínky).
Na základě přeměření samovyrobeného dřeva pověřenou osobou ÚM je možný jeho odvoz z lesa.
Větve a ostatní klest budou složeny samovýrobcem v lese na hromady, které je povinen
samovýrobce dále zlikvidovat.
b) V případě označených stojících stromů bude změřena výška a průměr kmene a následně
zkubíkován objem pověřenou osobou ÚM. Pověřenou osobou je Ing. Michal Král (správce lesů
městyse). Větve a ostatní klest budou složeny samovýrobcem v lese na hromady, které je
povinen samovýrobce dále zlikvidovat.
c) Dřevo bude odvezeno z lesa a složeno do metrů ponechané na pozemku samovýrobce, pokud tak
bude dohodnuto s pověřenou osobou ÚM (jen ve výjimečných případech) a připraveno k přeměření
pověřenou osobou ÚM. Pověřenou osobou je Ing. Michal Král (správce lesů městyse).
Možno dohodnout i jiný způsob, který musí být písemně uveden v „Povolení na samovýrobu dřeva“
(Jiné dohodnuté podmínky). Větve a ostatní klest budou složeny samovýrobcem v lese na
hromady, které je povinen samovýrobce dále zlikvidovat.
7. Ceny za dřevo získané samovýrobou pro osoby s trvalým pobytem na území městyse Načeradec
Dle obtížnosti prací, odloučenosti díla, druhu dřeviny, dimenzí dřevní hmoty, míry rizika,
přístupnosti, objemu prací a jiných místních podmínek je stanovena cena 100 – 500 Kč/m³.
Úklid po těžbě

-

bezplatně

8. Dřevo se zaplatí v hotovosti na Úřadě městyse Načeradec do 5-ti pracovních dnů ode dne přeměření.
Jako podklad slouží „Povolení na samovýrobu dřeva“.
9. Samovýrobce je odpovědný za dodržování předpisů bezpečnosti práce na pracovištích, kde provádí
samovýrobu.
10. Neoprávněné kácení bude řešit ÚM individuálně (vždy závisí na rozsahu porušení).
Samovýrobce uhradí ÚM tržní cenu za neoprávněně pokácenou dřevní hmotu + jednorázovou
pokutu ve výši 1 – 5 tis. Kč.

