OBEC POČAPLY
Schválilo: ZASTUPITELSTVO OBCE POČAPLY
Usnesením: č. 12
Dne: 30.6.2021

Směrnice: O SAMOVÝROBĚ PALIVOVÉHO DŘEVA V KATASTRU OBCE POČAPLY
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I.
Úvodní ustanovení
Obec Počaply umožňuje v souladu s ustanovením §38 zákona 128/2000 Sb., o obcích,
ve znění pozdějších předpisů občanům trvale žijícím na území obce s trvalým
bydlištěm v obci Počaply a osadě Stražiště, samovýrobu palivového dříví na
pozemcích v majetku obce.
Každému žadateli bude umožněno vytěžit maximálně do 5 metrů prostorových
palivového dříví v jednom kalendářním roce. V případě nadbytku dřeva i opakovaně.
Z důvodu předcházení konfliktů je pro uchazeče o samovýrobu palivového dříví zřízen
v kanceláři obce písemný pořadník.
Samovýroba nebude povolena občanům, kteří jsou na obci evidováni jako dlužníci
obce Počaply.

II.
Pořadník
Do pořadníku je zařazen každý vlastník nemovitosti s trvalým pobytem na území obce
(který prokazatelně v obci žije) na základě podání žádosti písemně na adresu obce,
nebo v kanceláři obce, případně elektronicky na adresu podatelny obce.
Pořadí v pořadníku určuje datum podání žádosti.
Žádosti se přijímají průběžně po celý kalendářní rok, žádosti, které nejsou pokryty
v roce podání, přechází automaticky do následujícího kalendářního roku dle pořadí
v pořadníku.
Žadatelé, jejichž žádost nebyla uspokojena v daném roce, mají v pořadníku
následujícím přednost před novými žadateli.
Žádost lze podat jen na domácnost, nikoli samostatně za každou osobu žijící ve
společné domácnosti.
Každý uchazeč může být zapsán do pořadníku jen jednou v kalendářním roce.
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III.
Povinnosti žadatele při samovýrobě palivového dříví
Samovýrobu palivového dříví lze provést pouze ve vyznačeném dílci.
V prostoru těžby je samovýrobce povinen provést úklid větví a jiného odpadu,
vzniklého při provádění těžby.
Samovýrobce je povinen dokončit těžební práce v dohodnutém termínu a zajistit
včasný odvoz vytěženého palivového dříví.
Samovýrobce je povinen oznámit započatí a ukončení těžebních prací a umožnit
pověřenému pracovníkovi obce (hajnému) kontrolu množství vytěženého dříví.
Samovýrobce je povinen provést úhradu palivového dřeva do 30 dnů po dokončení
samovýroby na obci Počaply v souladu s platným ceníkem vydaným obcí.
V případě více zájemců o díl palivového dříví rozhodne los mezi zájemci.

IV.
Povinnosti obce
1. Vést řádně a v souladu s těmito pravidly pořadník žadatelů pro samovýrobu
palivového dříví.

V.
Cena palivového dřeva
1. Obec stanoví cenu palivového dřeva pro občany obce, jimž je samovýroba povolena,
na 50,- Kč pro rok 2021 (smrk, borovice, bříza, jedle), v případě ostatních dřevin cenu
určí správce lesa (modřín, dub, buk).
2. V případě likvidace kalamit či živelných škod je možné vydat povolení k těžbě
rozhodnutím starosty (místostarosty) po konzultaci s odborným lesním správcem bez
žádosti o těžbu. Cena za takovéto dřevo bude stanovena správcem lesa. O tomto
musí být informováno zastupitelstvo a občané obce na nejbližším veřejném zasedání
obecního zastupitelstva.
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VI.
Závěrečná ustanovení
Samovýrobce, který bez prokazatelných důvodů do dohodnutého termínu neprovede
těžbu, bude vyřazen z pořadníku.
Do pořadníku nebude zapsán žadatel, který v minulosti porušil ustanovení pravidel
této směrnice.
Samovýrobce mimo „Povolení k samovýrobě palivového dřeva“ obdrží pokyny pro
samovýrobu palivového dříví a pokyny pro dodržení bezpečnosti při práci.
Při nedodržení ustanovení dle čl. III. 3, propadá vytěžené palivové dřevo ve prospěch
obce. Toto ustanovení neplatí pouze v případě prokazatelných skutečností, pro které
práce nemohly být provedeny (nemoc, povětrnostní podmínky a pod).

5. Kontrolu oprávněnosti samovýroby mohou v katastru obce provádět všichni
zastupitelé, odborný lesní správce obce, policie a ostatní orgány, kterým tato činnost
přísluší ze zákona.
6. Nedodržením ustanovení těchto pravidel se samovýrobce vystavuje nebezpečí
postihu. Tato pravidla vstupují v platnost od 1. 7. 2021.
7. Touto směrnicí se ruší platnost předešlých rozhodnutí obce „O samovýrobě dřeva“,
která byla vydána před platností této nové směrnice.

V Počaplech dne 30. 6. 2021

Jiří Čížek
starosta obce

Hana Koňasová
místostarostka obce

přílohy: zadávací list pro samovýrobu palivového dříví
vysvětlivky: 1 metr prostorový označuje prostor 1x1x1 m vyplněný skládanými poleny
(obsahuje přibližně 75% dřevní hmoty).

