
 Městys Stádlec 
Stádlec čp. 150, 39162 

 
  IČ: 00252930,   DIČ: CZ00252930,  bank. spojení  KB Tábor č.ú. 4420301/0100, IDDS: p43jdxf 

 
Pravidla pro samovýrobu palivového dřeva v lesních i mimo lesní pozemky 

v územní působnosti  městyse Stádlec (dále jen obec). 
 

Čl. 1. 
Úvod 

1.1.Samovýrobou se rozumí, že si samovýrobce sám vyrobí /vytěží/, přiblíží a odveze dřevo, 
které mu určí OLH, (dále jen „lesní hospodář“). Veškeré práce provádí samovýrobce na vlastní 
náklady a na vlastní nebezpečí. Účelem samovýroby je zpracovat méně hodnotné dřevo 
(probírky, vývraty, zlomy, souše apod.). 

1.2.Samovýroba je určena pro občany s trvalým pobytem v územní působnosti obce. Žadatel 
musí být starší 18 let, žádosti nelze  podávat za každou osobu žijící ve společné domácnosti  
(jedna domácnost = jedna žádost).  

1.3. Samovýroba není nároková, je zadávána pouze v případě, že dřevo dané kvality je v lese  
k dispozici. 

 

Čl. 2. 
Podávávání a vyřizování žádostí 

2.1  O samovýrobu palivového dříví žadatel žádá výhradně v kanceláři obce  na předepsaném 
formuláři "Žádost o samovýrobu palivového dřeva", jenž je na obci k dispozici. 

2.2. Obec žádost předá předsedovi výboru pro lesní hospodářství, který vede evidenci  žádostí.    

2.3  V případě, že žadatel má vůči obci neuhrazené pohledávky, či dříve porušil pravidla 
samovýroby, bude jeho žádost vyřazena. 

3.4. Každému zájemci bude umožněno vytěžit maximálně 10prm /prostorových metrů/ na jednu 
žádost. 

3.5. Žádosti se přijímají po celý rok a ta nepřechází z jednoho kalendářního roku do druhého. 

3.6. Pokud samovýrobce s určenou lokalitou pro samovýrobu nesouhlasí, bude zařazen na konec 
pořadníku. 

 
Čl. 3. 

Organizace samovýroby palivového dříví 

3.1.  Seznam žadatelů o samovýrobu bude předán lesnímu hospodáři, který jednotlivé žadatele 
vyzve telefonicky k nástupu, určí lokalitu na samovýrobu dřeva a předá další pokyny k provádění 
prací, včetně poučení o bezpečnosti práce.  

3.2.  Samovýrobu lze provádět pouze v množství a na místě uvedeném v "Žádosti o samovýrobu 
palivového dřeva" (dále jen žádost), tuto žádost je povinen mít samovýrobce při činnostech 
spojené se samovýrobou u sebe. 

3.3 Je zakázáno vyřezávat cokoliv, co není určeno v žádosti. 



3.4. Po změření dřeva na místě samovýroby vystaví lesní hospodář  samovýrobci stvrzenku za 
úhradu, kde bude uvedeno množství dřeva, jeho druh a celková částka v Kč, po zaplacení je 
možné dřevo odvézt po trase  a termínu určeném lesním hospodářem. 

 

Čl. 4. 
Povinnosti samovýrobce při práci v lese 

4.1.  Samovýrobu palivového dřeva musí žadatel provádět pouze ve vyznačeném úseku, mimo 
vytýčený úsek se nesmí těžit.  

4.2. Samovýrobce je povinen dodržovat bezpečnostní  a technologické postupy, dodržovat zásady 
ochrany životního prostředí, nesmí jakýmkoli způsobem ohrozit stav lesa, poškozovat stromy 
nebo cesty, rušit zvěř nebo ptactvo při hnízdění. 

4.3. V prostoru samovýroby musí provést samovýrobce úklid jak větví nebo jiného nepořádku, 
který byl samovýrobou způsoben. 

4.4. Práce musí dokončit v dohodnutém termínu a oznámit lesnímu hospodáři ukončení prací.  

4.5. Dřevo musí samovýrobce srovnat tak, aby mohlo být provedeno měření lesním hospodářem.  

 
Čl. 5. 

Cena za  palivové dříví. 

5.1.  Obec stanovuje cenu samovýroby palivového dřeva na 100,--Kč + aktuální sazba DPH  za 
prm.  

5.2. Konečná cena za samovýrobu palivového dřeva může být upravena lesním hospodářem 
podle kvality dřevní hmoty a lokality těžby.  

5.3. Cena za palivové dříví získané samovýrobou a jeho množství se může upravovat 
rozhodnutím zastupitelsva.  

Čl. 6. 
Závěrečná ustanovení 

6.1.  Platnost a účinnost těchto pravidel je ode dne  schválení v zastupitelstvu.  

6.2. Samovýrobce provádí veškeré práce spojené se samovýrobou na vlastní odpovědnost, 
nebezpečí a náklady.  

6.4. Obec si vyhrazuje právo bez udání důvodu zastavit samovýrobu. 

6.5. Uvedená pravidla byla schválena dne    22. února 2017 na 14. zasedání Zastupitelstva 
městyse Stádlec,  usn. č. 202 /14.          

 

Jiří Süsmilich 
předseda výboru 

 

Příloha: 

č. 1 – Žádost o samovýrobu palivového dřeva 

 



 

Žádost o samovýrobu 
palivového dřeva 

 
 
Žadatel:  
Jméno a příjmení : ………………………………………………………………………  

 

Datum narození : ………………………………………………………………………... 

 

Adresa trvalého pobytu: 

…………………………………………………….........…………………………………………………………………………. 

 

Telefon : ………………………………………………. e-mail : ……………………………………………………………………… 

 

Požadovaný objem dřeva : ……………………………..prm                   
                                                                    (maximálně 10 prm na 1 žádost)     

 

Svým podpisem potvrzuji, že jsem se řádně seznámil s „Pravidly pro samovýrobu palivového 
dřeva“, kterým jsem v plné míře porozuměl, před zahájením samovýroby absolvuji poučení o 
BOZP a budu se vydanými pokyny řídit a jsem si vědom důsledků v případě jejich porušení.  
 

 

V Stádlci dne : …………………………………………. Podpis žadatele: …………………………………………  

 

(Vyplňuje městys) 

 

Provedení samovýroby palivového dřeva a vjezdu na obecní lesní pozemky NESCHVALUJI – SCHVALUJI 

 

Odůvodnění neschválení žádosti:………………………………………………………………………………………. ………………….. 
(např. nezaplacené pohledávky vůči městysi, dřívější porušení pravidel samovýroby) 

 

V případě schválení žádosti a neodmítnutí samovýroby ze strany žadatele, platnost nabývá v den podpisu. 

Její platnost končí, v den uvedeném OLH ( jako termín ukončení samovýroby), nebo poslední den v roce, 

v kterém byla vydána.  Po termínu ukončení samovýroby pozbývá i platnost, povolení k vjezdu na obecní 

lesní pozemky. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Dne ………………………….  
                                                                                                                                           …………………………………………..  

                                                                                                                                                                    (podpis starosty a razítko) 

                     

 

Vyplňuje OLH 

 

 

------------------------------------ 

        (místo samovýroby) 

 

 

 

……………………………………………………………..                                                              …………………………………………………………………………………. 

       (termín ukončení samovýroby)                                                                                                                        podpis OLH  


