OBEC JENÍKOV
V rámci zajištění transparentnosti a rovného přístupu při vyřizování žádostí o palivové dřevo schválilo
Zastupitelstvo obce Jeníkov na svém zasedání dne 13.2.2019 usnesením ZO č.4/19
tyto

Podmínky pro samovýrobu dřeva z obecního lesa
Článek I. POŘADNÍK
1. Obecní úřad Jeníkov vede Pořadník pro žadatele o samovýrobu dřeva (dále jen Pořadník).
2. O zapsání do pořadníku mohou písemně požádat občané starší 18 let s trvalým pobytem v obci Jeníkov,
nebo vlastníci nemovitosti určené k bydlení nebo rekreaci v k.ú. Jeníkov u Hlinska starší 18 let. Žádost o
zařazení do pořadníku se podává písemně na formuláři, který je k dispozici v kanceláři Obecního úřadu
Jeníkov nebo na internetových stránkách www.obec-jenikov.cz. V elektronické podobě je možné podat
žádost pouze se zaručeným elektronickým podpisem. Vzor formuláře - ZADÁVACÍ LIST SAMOVÝROBY je přílohou č. 1 těchto pravidel.
3. Obecní úřad Jeníkov žádost zaregistruje, opatří datem a časem převzetí a zařadí žadatele do
příslušného pořadníku. Pořadí doručení žádostí určuje pořadí v příslušném Pořadníku.
4. Ve stanoveném pořadí nabídne oprávněná osoba žadatelům možnost samovýroby dřeva, a to
telefonicky, případně prostřednictvím služeb elektronické pošty, s informací o množství a druhu nabízeného
dřeva. O množství a druhu nabízeného dřeva rozhodne vždy oprávněná osoba. V případě, že žadatel tuto
možnost odmítne nebo do dvou pracovních dnů neprojeví o dřevo zájem, osloví oprávněná osoba dalšího
žadatele v pořadí dle pořadníku. Žadatel, který možnost nevyužije zůstává v pořadníku.
5. Do pořadníku mohou být zařazeni pouze žadatelé, kteří nemají vůči obci Jeníkov nedoplatky po lhůtě
splatnosti, v opačném případě nebude žádost do pořadníku zařazena. V případě, že bude žadatel v
prodlení s úhradou závazků vůči obci Jeníkov delší než 30 dnů, bude z pořadníku vyřazen.
6. Samovýrobce může provedením samovýroby pověřit jím pověřenou osobu. Povolení musí mít
samovýrobce nebo pověřená osoba při této činnosti u sebe.
7. Do pořadníku je možné zapsat pouze jednoho člena žijícího ve společné domácnosti (pro účely těchto
pravidel se domácností rozumí jeden rodinný dům nebo jedna bytová jednotka v rodinných domech s více
byty).
8. Vyřazení z pořadníku dle bodu 5 těchto pravidel je vždy na dobu 1 roku a vztahuje se na všechny členy
žijící ve společné domácnosti.
9. O vyřazení z pořadníku může samovýrobce kdykoliv sám požádat.

Článek II. SAMOVÝROBA PALIVOVÉHO DŘEVA
1. Samovýroba palivové dřeva je úplatné povolené vytěžení, přiblížení a odvoz dřeva na vlastní náklady a
nebezpečí samovýrobce, který byl vyzván oprávněnou osobou (oprávněnou osobou se rozumí oprávněný
zástupce obce Jeníkov – starosta, nebo osoba pověřená - odborný lesní hospodář).

2. Oprávněná osoba vyzvanému žadateli vystaví Povolení samovýroby dřeva (dále jen Povolení) do
formuláře - ZADÁVACÍ LIST SAMOVÝROBY. Jedno vyhotovení bude předáno samovýrobci, jedno
vyhotovení bude před zahájením samovýroby zaneseno do elektronické verze formuláře na Obecním
úřadě Jeníkov dálkovým přístupem. Samovýrobu palivového dřeva i jeho odvoz lze provádět pouze v
množství, na místech a v termínu uvedeném v Povolení.
3. Oprávněná osoba vyznačí v terénu viditelně porosty určené k samovýrobě a následně vystaví Povolení.
4. Samovýrobce provede pokácení vyznačených porostů a vyzve oprávněnou osobu k přeměření dřeva.
Dřevo musí být k přeměření dřeva připraveno takovým způsobem, aby bylo přeměření techniky možné.
Samovýrobce může provedením samovýroby pověřit jinou odborně způsobilou osobu. Povolení musí mít
samovýrobce nebo pověřená osoba při této činnosti u sebe.
5. Po přeměření vykácených porostů oprávněnou osobou předá oprávněná osoba tento údaj a údaje o
samovýrobci Obecnímu úřadu Jeníkov, který součinem množství dřeva a platného ceníku dřeva, který tvoří
přílohu č. 2 těchto Pravidel, vypočítá kupní cenu. Samovýrobce uhradí příslušnou částku v hotovosti v
kanceláři Obecního úřadu Jeníkov nebo převodem na účet dle vystavené faktury. Vytěžené dřevo je až do
jeho úplného zaplacení majetkem obce Jeníkov.
6. Po zaplacení kupní ceny je samovýrobce nebo pověřená osoba oprávněna dřevo odvézt. Pokud
oprávněná osoba, která vydala Povolení, vysloví souhlas s odvozem vyrobeného palivového dřeva před
jeho úhradou, je samovýrobce nebo pověřená osoba oprávněna provést odvoz dřeva ještě před jeho
úhradou. Za úhradu kupní ceny pak odpovídá samovýrobce.
7. V případě, že bude samovýrobce v prodlení s úhradou kupní ceny delším než 30 dnů, je povinen na
výzvu oprávněné osoby dřevo na vlastní náklady dopravit na místo určené oprávněnou osobou, a to bez
nároku na vytěžené palivové dřevo i jakoukoliv náhradu za provedené práce.
8. Při provádění samovýroby je samovýrobce povinen provést úklid dřevního odpadu i případného odpadu,
který vytvořil. Odvoz vytěženého dřeva je nutné provádět v takové době, aby nedocházelo k poškozování
lesních cest a znečišťování místních i státních komunikací. Samovýrobce provede odtěžení palivového
dřeva na vlastní náklady a nebezpečí. Samovýrobce je dále povinen dbát bezpečnosti své a bezpečnosti
osob i majetku, které se mohou v okolí pohybovat nebo nacházet.
9. Oprávněná osoba může v případě porušení povinností samovýrobce uvedených v těchto pravidlech
nebo v Povolení vykázat z prostoru lesa samovýrobce bez nároku na vytěžené palivové dřevo i jakoukoliv
náhradu za již provedené práce.

Článek III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. Pravidla včetně všech příloh mohou být kdykoliv aktualizována. Aktuální Pravidla budou zveřejněna na
internetových stránkách obce www.obec-jenikov.cz . Aktuální Pravidla budou dále k nahlédnutí v kanceláři
Obecního úřadu Jeníkov.
Žádosti o zařazení do pořadníku budou přijímány od 4.3.2019 8:00 ráno.

Tomáš Černý
Starosta obce Jeníkov

Pavel Pařízek
Místostarosta obce Jeníkov

