Smlouva na samovýrobu dřeva
Obec Čechy
Čechy 30
751 15
zastoupená: Mgr. Renátou Dočkalovou, starostkou obce
a
……………………………………
…………………………………….
……………………………………..

uzavírají Smlouvu na samovýrobu dřeva

POVINNOSTI ŽADATELE PŘI PRÁCI V LESE
1. Samovýrobu palivového dřeva i jeho odvoz lze provádět pouze v množství a na místě
uvedeném ve „Smlouvě o prodeji dříví formou samovýroby “, kterou musí mít samovýrobce
při této činnosti u sebe.
2. Samovýrobu palivového dřeva musí žadatel provádět ve vyznačeném místě a na vyznačených
stromech určených k samovýrobě a dle instrukcí správce lesa nebo pověřené osoby, která
bude uvedena ve smlouvě.
3. Mimo vytyčené místo a vyznačených stromů nesmí těžit.
4. V prostoru samovýroby musí provést úklid jak větví, tak nepořádku, který způsobil (pet láhve
apod.)
5. Dokončit práce v dohodnutém termínu, dle smlouvy.
6. Oznámit obecnímu úřadu ukončení prací.
7. Dřevo bude srovnáno tak, aby mohlo být provedeno jeho změření pověřeným zástupcem
obce.
8. Platba bude provedena v hotovosti na pokladně OÚ Čechy do 5-ti kalendářních dnů od
změření pověřenou osobou nebo správce lesa.
9. Zajistit si včasný odvoz vytěženého dřeva.
10. Odvoz vytěženého dřeva je nutné provádět v takové době, aby nedocházelo k poškozování
lesních cest, polí a znečišťování místních i státních komunikací.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. Samovýroba dřeva není nároková a je zadávána pouze tehdy, když dřevo této kvality bude v
lese k dispozici.
2. Zájemci však mj. nesmí jakýmkoli způsobem ohrozit stav lesa, poškozovat cesty nebo
stromy.
3. Požadované množství dřeva je přímo odvislé od množství plánované těžby v lese v daném
roce a obec Čechy má právo limity operativně upravovat.
4. Práce v lesích při samovýrobě dřeva koná samovýrobce na vlastní nebezpečí.
5. Odkoupené dříví je určeno pouze pro potřebu samovýrobce a jeho domácnosti. Přeprodávání
dřeva jiným osobám je nepřípustné.
6. Porušení pravidel samovýroby se bude trestat vykázáním z lesa bez nároku na náhradu za
vytěžené dřevo a pokutou.
7. Samovýroba dřeva bez platného povolení bude považována za škodu (krádež) obecního
majetku a předána k řešení Policii ČR.

Samovýroba dřeva bude ukončena dne:

……………………………
Mgr. Renáta Dočkalová
starostka

……………………………..

