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1. ÚČEL
Tato směrnice upravuje zásady a pravidla (pravidla jsou v současné době vytvářena a postupně
budou doplňována).

2. PRAVIDLA PRO PRODEJ PALIVOVÉHO DŘÍVÍ
1) Obec Vohančice, poskytuje občanům s trvalým pobytem v obci palivové dřevo za zvýhodněnou
cenu za následujících podmínek.:
2) Palivové dřevo, za zvýhodněnou cenu lze požadovat 1x ročně v množství 10prm (prostorový metr)
na nemovitost, určenou k trvalému bydlení.
3) Pokud žadatel z nebyl z kapacitních či jiných důvodů ze strany obce uspokojen bude jeho
požadavek vyřízen v roce následujícím.
4) Zvýhodněná cena
♣ 1prm....100,- Kč = 1m3.....166,- Kč
5) Množství nad 10prm se bude prodávat za 500,- Kč/m3 což v přepočtu na prm (koef. 0,6) je tedy
300,- za každý prm.
♣ 1prm....300,- Kč = 1m3.....500,- Kč
6) Pokud žadatel o palivové dřevo je registru dlužníku obce, jeho žádost do splacení veškerých
pohledávek nebude akceptována.

3. PRAVIDLA O ZADÁVÁNÍ, PROVÁDĚNÍ A KONTROLE SAMOVÝROBY V LESÍCH
OBCE
VOHANČICE
1) Samovýroba slouží ke zpracování dřevní hmoty v případech, kdy je její zpracování pro Obec
Vohančice (dále jen „vlastník lesa“) neefektivní, např. jednotlivé po ploše roztroušené souše, zlomy,
vývratě, zpracování těžebních zbytků, slabé dřevo z probírek a prořezávek, zpracování vrchů, suků, a
pod.
2) Zadáním samovýroby za vlastníka lesa je pověřen pan Karel Kolář („dále pověřená osoba obce“) a
rozsah samovýroby je dán ve vazbě na momentální situaci a stav lesa.
3) Přednostní nárok na poskytnutí samovýroby z lesů Obce Vohančice mají pouze obyvatelé žadatelé obce, tzn. osoby s trvalým pobytem na území obce.
4) Žadatelem o poskytnutí samovýroby může být pouze osoba starší 18-ti let, splňující podmínku č. 3
těchto pravidel.
5) Žadatel o samovýrobu podá na Obecní úřad Vohančice k zaevidování žádost na předepsaném
tiskopise, který je přílohou č.1 těchto pravidel. Žadatelé o samovýrobu jsou poté evidováni v pořadí, v
jakém o samovýrobu požádali, a jejich žádosti jsou postupně vyřizovány v návaznosti na vyznačený
požadovaný objem dřeva. Evidence žadatelů bude vždy zaevidována na číslo popisné. Podmínkou pro
přijetí žádosti je skutečnost, že žadatel má uhrazeny veškeré finanční závazky vůči Obci Vohančice z
minulých let.
6) Stromy, popřípadě, porosty, vhodné k samovýrobě vyznačuje pověřená osoba obce při zajišťování
správy lesů.
7) Pracoviště s vyznačenými stromy je žadateli vždy fyzicky předáno. V případě, že žadatel souhlasí s
pracovištěm, je mu vydáno povolení se zákresem lokality, včetně poučení viz příloha č.2. V případě,
že žadatel nesouhlasí s pracovištěm je posunut na konec pořadníku žadatelů.

8) Termín zpracování samovýroby se stanovuje s ohledem na množství vždy na dobu nezbytně
nutnou.
9) Jednotlivým samovýrobcům se přiděluje ke zpracování objem dřeva maximálně 10 prm za rok.
10) V případě zjištění, že samovýrobce provádí těžbu dřeva nad uvedený limit nebo mimo
nevyznačené dřevo nebo provádí těžbu mimo určenou lokalitu (v jiném porostu), bude toto
posuzováno jako krádež, která bude oznámena Policii ČR.
11) Tyto pravidla vylučují jakoukoliv další možnost předprodávání dřeva třetím osobám a subjektům.
12) Ceník dřeva pro samovýrobu schvaluje zastupitelstvo Obce Vohančice.
13) Množství vytěženého dřeva bude změřeno vždy v lese pověřenou osobou před odvozem. Na
základě zjištěného množství bude vystaven doklad k zaplacení na Obecním úřadě Vohančice.
14) V případě porušení bodů č.5 a č.10 těchto pravidel dojde k striktnímu vyloučení žadatele z
evidence žadatelů o samovýrobu na dobu nejméně 5-ti let.
15) Tato pravidla nabývají účinností dnem 10.6.2019, kdy bude tato směrnice zveřejněna na obou
úředních deskách .
K bezhotovostnímu dokladu o nákupu materiálu a služeb bude přiložena starostou obce
odsouhlasená kopie objednávky - viz příloha č.1.
Rozhodnutí o pořízení plnění, případně rozhodnutí zadavatele o nepřidělení zakázky /
odmítnutí nabídky (např. jestliže cenová nabídka nebo jiné podmínky plnění nejsou pro
zadavatele akceptovatelné apod.) je v kompetenci starosty obce Vohančice.
Smlouvu uzavírá starosta obce. Uzavřením smlouvy se rozumí rovněž doručení
dodavatelem potvrzené objednávky - viz příloha č.1.

4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Tato pravidla byla projednána a schválena na jednání zastupitelstva obce Vohančice dne 10.6.2019.
Tímto dnem směrnice nabývá účinnosti.

Ve Vohančicích dne 10.6.2019

5. PŘÍLOHY

Ing. Petr Blahák, starosta obce ________________

5.1 PŘÍLOHA č. 1/1: Žádost o samovýrobu

OBECNÍ ÚŘAD VOHANČICE,
Vohančice 29, 666 01 Vohančice, IČO 00366013, Tel.: 724 818 570

Příloha č.1 k Pravidlům o zadávání, provádění a kontrole samovýroby v lesích
obce Vohančice
Žadatel
Jméno, Příjmení:.................................................................................................
Datum narození:..........................
Adresa trvalého pobytu: ...................................................
Telefon:.................................................................e-mail:.............................................
Požadovaný objem dřeva*):...................................................................
*) maximálně 10prm za rok
Ve Vohančicích dne .................................................. Podpis žadatele:.............................

Vyplňuje pověřená osoba obce:
Datum:........................................
Určená lokalita pracoviště:.............................................................................................
Objem dřeva k samovýrobě v určené lokalitě:...................................
Vyjádření žadatele:
souhlasím s určeným pracovištěm
nesouhlasím s určeným pracovištěm
(žádost bude odsunuta na konec pořadníku)
Jméno žadatele:........................................ podpis...................................
Jméno pověřené osoby obce:

podpis...................................

Datum......................................
Množství vytěženého dřeva.............................................................................

5.2 PŘÍLOHA č. 2/1: Povolení

OBECNÍ ÚŘAD VOHANČICE,
Vohančice 29, 666 01 Vohančice IČO 00366013, Tel.: 724 818 570

Příloha č.2 k Pravidlům o zadávání, provádění a kontrole samovýroby v lesích
obce Vohančice
POVOLENÍ
k samovýrobě dřeva v lesích Obce Vohančice, včetně vjezdu na lesní pozemky obce za účelem jejího
odvozu
Samovýrobce:.................................................................................................
Datum narození:................................
Platnost povolení: ............................
Samovýroba bude provedena pouze z vyznačených stromů ve vyznačeném a předaném porostu,
dřevní hmota a větve budou vždy uloženy na hromady. V případě poškození cesty nebo vodoteče
bude vše uvedeno do původního stavu. Po ukončení prací bude vytěžené dřevo, větve změřeno v lese
a následně bude vystaven doklad pro zaplacení v hotovosti v pokladně Obecního úřadu Vohančice
Vystavil:..........................................

...................................... razítko, podpis

Poučení:
Samovýrobce je povinen:
a) provádět těžbu, soustředění a odvoz vyznačených stromů určených k prodeji dle povolení
nejpozději do posledního dne platnosti povolení
b) zajistit a dodržovat při provádění prací obecně platných předpisů BOZP a ochrany zdraví, požární
ochrany a ochrany životního prostředí
c) při provádění prací souvisejících s plněním samovýroby odpovídá zejména za:
•
•
•
•
•
•
•

odbornou a zdravotní způsobilost pro vykonávání práce,
technický stav používaných pracovních strojů, nástrojů a nářadí dle požadavků výrobců,
používání odpovídajících osobních ochranných pracovních prostředků,
organizaci prací tak, aby na pracovišti nevykonával práce osamocený pracovník,
dodržování bezpečné vzdálenosti při provádění prací a za to, aby do ohrožených prostorů
nevstoupila jiná osoba než ta, která práce provádí,
za používání ekologických olejů, šetrných životnímu prostředí a za zamezení úniku ropných
produktů při práci a manipulaci s nimi
škody na životech a zdraví lidí, životním prostředí a na majetku České republiky, nebo Obce
Vohančice či dalších osob, ke kterým dojde při zajišťování nebo provádění činností v důsledku
nevhodných pracovních postupů nebo technologií, používání nevhodných ropných produktů,
chemikálií či závadných látek a materiálů, po případě nedodržením obecné platných předpisů

