
OBEC SLUŽÁTKY

PRAVIDLA PRO SAMOVÝROBU A PRODEJ PALIVOVÉHO DŘEVA 
Z OBECNÍCH LESŮ

V rámci zajištění transparentnosti a rovného přístupu při vyřizování žádostí o palivové dřevo 
zastupitelstvo  obce  Služátky  na  svém zasedání  dne  29.  12.  2012  schválilo  níže  uvedená 
pravidla pro samovýrobu a prodej palivového dřeva z obecních lesů.

1) Výklad pojmů
-  samovýroba  palivového  dřeva  je  pokácení  vybraného  porostu  nebo  zpracování  padlých 
stromů, na vlastní náklady, na vlastní nebezpečí  samovýrobcem, po předchozím povolení a 
za stanovenou úplatu, 
-  samovýrobce  je  fyzická  osoba starší  18-ti  let  s trvalým pobytem ve Služátkách  nebo je 
vlastníkem stavby nacházející  se  v  k.  ú.  Služátky,  která  je  k takovému úkonu dostatečně 
způsobilá, je si vědoma dodržování bezpečnostních opatření a má s touto činností zkušenost,
- palivové dřevo vzniká zpracováním méně hodnotných nebo padlých stromů a ojedinělým 
kácením v těžko dostupném porostu  obecních lesů
- žádost je písemné podání zájemce o samovýrobu palivového dřeva, která obsahuje jméno, 
příjmení, adresu a podpis, popř. uvedení lokality a množství, o jaké má zájem,
- prodej palivového dřeva je úplatné přenechání zpracovaného dřeva, které jako palivo určí 
lesní hospodář, např. po těžbě.
- prostorový metr rovnaný (1prmr) - dřevo na polena efektivně naskládáno do jednoho metru 
krychlového s minimálními mezerami mezi jednotlivými poleny
- plnometr (1 plm) - jeden metr krychlový vyplněn bez mezer dřevní hmotou
- převod jednotek: 1 plm = 1,55 prmr resp. 1 prmr = 0,66 plm

2) Výběr porostu ke zpracování samovýrobou
- palivové dřevo ke zpracování samovýrobou předem určí po projednání se starostou odborný 
lesní hospodář,
- starosta zveřejní informaci o místě a druhu porostu (např. probírky mladých lesních porostů 
do 40 let, zbytky po těžbě v holosečích, stromy napadené kůrovcem nebo vývraty) určeného k 
samovýrobě palivového dřeva na informační tabuli a webové strance obce Služátky, pokud se 
bude jednat o množství nad 5 plm, a to po dobu nejméně 30 dnů.

3) Podávání a vyřizování žádostí
- zájemci o samovýrobu nebo prodej palivového dřeva mohou podávat žádosti po celou dobu 
zveřejněné informace, popř. i dopředu dle vlastního zájmu,
-  obecní  úřad  každou žádost  zaregistruje,  opatří  datem převzetí,  pořadovým číslem/rok  a 
zařadí do pořadníku nevyřízených žádostí,
-  na základě žádosti  a podle pořadového čísla  obecní  úřad nabídne zájemci  místo  a  druh 
porostu, ve kterém lze samovýrobu palivového dřeva realizovat,
- v případě většího zájmu starosta určí maximální množství palivového dřeva ke zpracování 
pro jednotlivé zájemce,
- obecní úřad vydá samovýrobcům „Povolení na samovýrobu dřeva“ (dále jen „Povolení“), 
které bude obsahovat, jméno, příjmení žadatele, místo, maximální množství zpracování paliva 
a  termín  dokončení  prací.  Toto  povolení  může  být  přenosné  na  druhou  osobu  jen  se 
souhlasem starosty,
-  žádosti  více osob žijících ve společné domácnosti  budou v příslušném kalendářním roce 
běžně uspokojovány na jednoho příslušníka domácnosti, 



-  nevyřízené  žádosti  v příslušném kalendářním roce  budou převáděny jako nevyřízené  do 
dalšího kalendářního roku.

4) Organizace samovýroby palivového dřeva
-  samovýrobu  palivového  dřeva  i  jeho  odvoz  lze  provádět  pouze  v množství  a  na  místě 
uvedeném v „Povolení“, které musí mít samovýrobce při této činnosti u sebe,
- je přísně zakázáno vyřezávat cokoliv jiného, než je určeno v „Povolení“,
-  v prostoru samovýroby musí být proveden úklid větví,  popř. i  dalšího nepořádku, (PET 
láhve apod.),
- samovýrobce je dále povinen:
- dokončit práce v dohodnutém termínu,
- oznámit starostovi ukončení prací a nahlásit skutečné množství zpracovaného palivového 
dřeva v plm,
- nebo dřevo srovnat do hranic v lese a jeho odvoz z lesa provést po změření starostou (měření 
je v jednotce plm)
- větve a ostatní klest zlikvidovat,
- zajistit si včasný odvoz vytěženého dřeva,
- odvoz vytěženého dřeva provádět v takové době, aby nedocházelo k  poškozování lesních 
cest a znečišťování pozemních komunikací.

5) Stanovená cena a platba za palivové dřevo
a) Cena za samovýrobu je  stanovena s rozlišení dle kvality a přístupnosti, takto:

-  dobře  přístupné  lokality:  nad  vodárnou  (parcelní  číslo  266);  Hlavňov  nad cestou 
(parcelní  číslo  430/2  a  430/1);  Březí  (pod  Leštinou;  parcelní  číslo  412);  lokalita  u 
křižovatky (parcelní číslo 91/4) lokalita u serpentin na Malčín (parcelní číslo 271/4) – 
200 Kč/plm,
- méně přístupná lokalita  Leština (parcelní čísla 511; 498; 499; 554/1; 510/1)   – 150 
Kč/plm,
- obtížně přístupná lokalita Podél trati (pod cestou; parcelní číslo 376/1)  – 100 Kč/plm.

b) Cena za hotové palivo:
- 500,-Kč/plm – měkké dřevo, 
- 800,- Kč/plm - tvrdé dřevo

c)  Platba  za  dřevo bude provedena  do 14 dnů od přeměření  starostou na  obecním úřadu 
Služátky.

6) Závěrečné podmínky
-  samovýroba  dřeva  bez  platného povolení  bude považována  za  škodu (krádež)  obecního 
majetku a předána k řešení Policií ČR,
- samovýrobce, který poruší tato pravidla, bude vyřazen z pořadníku po dobu tří let,
-  za samovýrobu palivového dřeva se nepovažuje sběr větví  ležících na zemi,  zpracování 
zbytků po těžbě (hoblice, klest, klíny apod.) odbornou firmou,
-  zastupitelstvo  samovýrobce  zvlášť  důrazně  upozorňuje,  že  práce  konané  v  lese  při 
samovýrobě palivového dřeva koná samovýrobce na vlastní nebezpečí a zodpovědnost.

Ve Služátkách dne 29. 12. 2011

PhDr. Hynek Bouchal, Ph. D.
starosta


