Obecní úřad Paseka přijímá žádosti na samovýrobu dřeva z obecního lesa.
Samovýrobou se rozumí, že zájemce si sám vyrobí (vytěží), přiblíží a odveze dřevo, které mu určí správce lesů za stanovenou cenu.
Veškeré práce provádí na vlastní náklady a na vlastní nebezpečí. Účelem samovýroby je zpracovat méně hodnotné (palivové) dřevo
např. v probírkách, vývraty, zlomy, souše, které určí a označí správce. Samovýrobcem je fyzická osoba starší 18-ti let. Cena dřeva
vytěženého formou samovýroby je stanovena na 50 Kč bez DPH za 1m3 vytěženého dřeva. O samovýrobu je nutné požádat písemně
na adrese: Obec Paseka, Paseka 17, 783 97, podatelna.

Pravidla pro samovýrobu dřeva z obecního lesa v k.ú. Paseka u Šternberka a k.ú. Karlov u Paseky
PODÁVÁNÍ A VYŘIZOVÁNÍ ŽÁDOSTI
1. Pro zájemce o samovýrobu a odkup dřeva je na úřadě obce zřízen pořadník.
2. Do pořadníku je zařazen každý občan na základě podání písemné žádosti (žádost obdrží na úřadě obce nebo je ke stažení
(www.obepaseka), který zároveň není dlužníkem vůči obci Paseka.
3. Obec tuto žádost zaregistruje, opatří datem převzetí, pořadovým číslem/rok a zařadí do pořadníku nevyřízených žádostí. Pořadí
určuje datum a čas podání písemné žádosti.
4. Upřednostněni budou občané s trvalým pobytem v obci Paseka, dále vlastníci nemovitostí v k.ú. Paseka u Šternberka a v k.ú.
Karlov u Paseky. Vyřazen bude zájemce, který má vůči obci neuhrazené pohledávky, porušil pravidla samovýroby, úmyslně
poškodil nebo znehodnotil majetek obce.
5. Na základě žádosti a podle pořadového čísla nabídne správce obecních lesů či pověřená osoba zájemci místo a druh porostu,
ve kterém lze samovýrobu palivového dřeva realizovat.
6. Správce obecních lesů uzavře se zájemcem „Smlouvu o prodeji dříví formou samovýroby“, kde budou stanoveny podmínky
provedení samovýroby (smlouva je k nahlédnutí www.obecpaseka.cz).
7. Žádosti nelze do pořadníku podávat za každou osobu žijící ve společné domácnosti (platí: jedna domácnost = jedna žádost).

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.
3. Mimo vytyčené místo a vyznačených stromů nesmí těžit.
4. V prostoru samovýroby musí provést úklid jak větví, tak nepořádku, který způsobil (pet láhve a pod.)
5. Dokončit práce v dohodnutém termínu, který stanoví správce. O případném posunutí termínu na dokončení práce, rozhodne
správce.
6. Oznámit správci obecních lesů ukončení prací.
7. Dřevo bude srovnáno tak, aby mohlo být provedeno jeho změření správcem.
8. Platba bude provedena v hotovosti na pokladně OÚ Paseka do 5-ti kalendářních dnů od změření správcem.
9. Zajistit si včasný odvoz vytěženého dřeva.
10. Odvoz vytěženého dřeva je nutné provádět v takové době, aby nedocházelo k poškozování lesních cest 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. Zájemci však mj.
nesmí jakýmkoli způsobem ohrozit stav lesa, poškozovat cesty nebo stromy.
2. Požadované množství dřeva je přímo odvislé od množství plánované těžby v lese v daném roce a obec Paseka má právo limity
operativně upravovat.
3. Práce v lesích při samovýrobě dřeva koná samovýrobce na vlastní nebezpečí.
4. Odkoupené dříví je určeno pouze pro potřebu samovýrobce a jeho domácnosti. Přeprodávání dřeva jiným osobám je
nepřípustné.
5. Porušení pravidel samovýroby se bude trestat vykázáním z lesa bez nároku na náhradu za vytěžené dřevo a pokutou.
6. Samovýroba dřeva bez platného povolení bude považována za škodu (krádež) obecního majetku a předána k řešení Policii ČR.
7. Pravidla schválila RO dne 21.8.2019, usnesení č.3.

