Město LETOVICE
Odbor výstavby a životního prostředí
Masarykovo náměstí 210/19, 679 61 Letovice

Pravidla pro prodej palivového dříví prostřednictvím samovýroby v lesích
města Letovice
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I. Výklad pojmů
Za samovýrobu palivového dříví je považována těžba, doprava dříví a úklid potěžebních
zbytků na určeném lesním pozemku v majetku města Letovice, které vykonává žadatel
po předchozím povolení na vlastní náklady, nebezpečí a riziko a za stanovenou cenu.
Porosty k provedení samovýroby určuje pracovník OVŽP nebo OLH (odborný lesní
hospodář) města, a to za vědomí obou uvedených.
K samovýrobě jsou vybírány porosty hůře dostupné, méně hodnotné a poškozené
biotickými či abiotickými činiteli.
Povolení samovýroby je dokument, který po podání žádosti a posouzení vydá
pracovník OVŽP. V povolení je uvedena osoba žadatele, adresa, místo samovýroby,
předpokládané množství a cena.
Žádostí je ústní nebo písemné podání o samovýrobu u pracovníka OVŽP s uvedením
jména žadatele, adresy, případně požadované lokality a množství.
Cena za samovýrobu se stanovuje individuálně vzhledem k podmínkám porostu,
hmotnatosti a kvalitě, vždy na 1 m3.

II. Výběr porostu
1) Požadovaná lokalita pro samovýrobu může být uvedena již v žádosti.
2) Plochy pro samovýrobu určí pracovník OVŽP v součinnosti s OLH. Vždy v souladu s LHP
(lesní hospodářský plán) a předpokládaným záměrem v dané lokalitě (asanace
napadených stromů, výsadba, úklid po těžbě, zpřístupnění …)
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III. Podávání a vyřizování žádostí
Zájemci o samovýrobu mohou své žádosti podávat kdykoliv během kalendářního roku.
Každá žádost, ať už písemná či ústní, bude zaevidována a zařazena do pořadníku.
Na základě žádosti bude zájemci nabídnuta lokalita pro uskutečnění samovýroby a
v případě souhlasu bude vydáno povolení.
Pokud dojde k většímu zájmu o samovýrobu, který bude převyšovat množství
vhodných lokalit v lesích města, bude jednotlivým žadatelům určeno maximální
množství dřeva ke zpracování, aby bylo možné vyhovět více zájemcům.
Nabídku samovýroby bude město v případě dostatečného množství vhodných lokalit a
nízkého počtu žádostí v pořadníku nabízet na webových stránkách města a v tištěné
formě také ve zpravodaji.
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IV. Organizace vlastních prací v porostu
Je zakázáno těžit na jiném místě, jiné množství a dřeviny, než jak je uvedeno v povolení.
V prostoru samovýroby musí být proveden následný úklid klestu a dalších odpadů
vzniklých během těžby a dopravy dříví, pokud nebude řečeno jinak.
Zájemce musí dbát, aby nebyly poškozeny stojící stromy, lesní cesty a znečištěny
pozemní komunikace. Jakékoliv škody na majetku města budou případně zahrnuty do
celkové ceny dříví a budou dodatečně požadovány k platbě.
Kontrolu na místě provádí pracovník OŽVP, OLH či jiný zástupce města.
Veškeré práce provádí žadatel na vlastní riziko v souladu s běžnými bezpečnostními
předpisy, zejména Nařízením vlády č. 339/2017 Sb.

V.
Platba a ukončení prací
Žadatel může vytěžit pouze stromy řádně označené, v množství uvedeném v platném
povolení a potvrzení o platbě.
Platba probíhá před započetím prací na základě kvalifikovaného odhadu množství a
kvality dříví v porostu, které je odsouhlaseno žadatelem. (průměrka, tabulky pro stojící
stromy)
Platba bude provedena na pokladně, poštovní poukázkou, nebo bankovním převodem
na účet města.
Cena za samovýrobu se s ohledem na individuální podmínky pohybuje v rozmezí
100 – 300 Kč/m3 (jehličnaté dříví – souše, kůrovec).
O ukončení prací bude informován pracovník OVŽP, který provede kontrolu místa
těžby.
V případě, kdy žadatel po zjištění skutečného množství dříví opětovně požádá, je
provedeno další vyznačení v porostu, vydáno nové povolení a požadavek na platbu.

VI. Závěrečné podmínky
Bez platného povolení je samovýroba považována za škodu na městském majetku a
bude předána k řešení městské policii.
Sběr suchého na zemi ležícího klestu do průměru 7 cm je dle zákona č. 289/1995 Sb.
umožněn všem občanům, a tudíž není žádným způsobem zpoplatněn.
Město si vyhrazuje právo pozastavit příjem žádostí i neudělit lokalitu k samovýrobě.
Tato pravidla nabývají platnosti a účinnosti dne 15. 5. 2019

Schváleno Radou města Letovice dne 15. 5. 2019 usnesením č. 2019-RM-10-04

