
Směrnice č. 1/2015 

 o hospodaření v obecních lesích 

Obce Bílovice-Lutotín 

  
Článek 1 

 Úvod 

1.    Obec Bílovice-Lutotín prohlašuje, že je plnoprávným majitelem lesů, které jsou předmětem hospodaření. 

2.    Obec Bílovice-Lutotín umožní samovýrobu palivového dřeva občanům s trvalým bydlištěm v obci Bílovice-

Lutotín. 

3.    Přidělování palivového dřeva je přímo odvislé od jeho množství v obecních lesích. 

4.    Samovýroba palivového dřeva se týká pouze stromů suchých, napadených dřevokazným hmyzem, 

polomů, zbytků po plánované nebo mimořádné těžbě a stromů přímo určených správcem obecních lesů. 

Článek 2 

Žádost o samovýrobu palivového dřeva 

  

1.    Žádost se zasílá písemně, na e-mail nebo adresu obce. Musí obsahovat jméno, adresu trvalého bydliště, 

č. telefonu. 

2.    Obecní úřad žádost zaeviduje a do 10 dnů podá žadateli zprávu o jejím vypořádání. 

3.    Po schválení žádosti OZ, bude potvrzená žádost o samovýrobě palivového dřeva předána správci 

obecních lesů. 

4.    Správce obecních lesů určí žadateli přesně území samovýroby dřeva a dohodne s ním plošnou nebo 

objemovou těžbu. 

Článek 3 

Pravidla a zásady samovýroby palivového dřeva 

  

1.    Při převzetí těžební plochy žadatel svým podpisem potvrdí, že je plně seznámen se směrnicí č.1/2015 O 

hospodaření v obecních lesích Obce Bílovice-Lutotín. 

2.    Žadatel je povinen provádět těžbu palivového dřeva pouze v rozsahu určeném správcem obecních lesů. 

3.    Žadatel svým podpisem potvrdí, že těžba palivového dřeva bude prováděna osobou k této činnosti 

způsobilou, s potřebnými doklady pro těžbu dřeva. 

4.    Při vlastní těžbě je nutné vytěžené dřevo shromažďovat do „metrů“(prm. rovnaný) pro potřebu kontroly. 

5.    Po ukončení těžby požádá samovýrobce správce obecních lesů o kontrolu a převzetí palivového dřeva. 

Správce vypíše žadateli pokladní doklad s vyznačením data převzetí jménem, adresou trvalého bydliště, 

počtem prm. a celkovou cenou. Tento doklad potvrdí oba svým podpisem. 

 

 

6.    V průběhu těžby samovýrobcem je zakázáno: 

·         odvážet palivové dřevo bez kontroly správce obecních lesů 

·         těžit stromy, které nejsou součástí samovýroby(viz.čl.1,bod 4) 

·         používat těžební stroje 

·         těžit palivové dřevo mimo určené prostory 

·         jezdit mimo lesní cesty a vytvářet si v porostu cesty nové. 

7.    Po ukončení těžby samovýrobce provede úklid těžené plochy (větve, vršky, odpadky) 

  

 

 

 

  



Článek 4 

Cena palivového dřeva 

   

1.    Obecní zastupitelstvo Obce Bílovice-Lutotín odsouhlasilo cenu palivového dřeva pro 

samovýrobce na 200,- Kč za 1 prm. Rovnaný. 

  

2.    Částka za palivové dřevo je splatná do 15 dnů od vystavení prodejního dokladu v budově Obecního úřadu 

Bílovice-Lutotín nebo na účet. 

  

  

Článek 5 

Závěrečná ustanovení  

1.    Obec Bílovice-Lutotín nebere odpovědnost za případy, kdy je samovýroba dřeva prováděna osobou, která 

nemá potřebná oprávnění pro těžbu dřeva a při manipulaci a odvozu dřeva nedodržuje příslušné předpisy. 

2.    Veškeré činnosti osob, které se samovýroby palivového dřeva v obecních lesích obce Bílovice-Lutotín 

zúčastní, jsou na jejich vlastní nebezpečí. Toto se vztahuje i na veškerou manipulaci a převoz dřeva do 

místa trvalého bydliště. 

3.    V průběhu těžby bude samovýrobce dodržovat zásady ochrany životního prostředí a zákona O myslivosti. 

4.    Při zjištění nepovolené těžby dřeva v obecních lesích bude případ předán k prověření orgánům činným v 

trestním řízení. 

5.    Žadatel se zavazuje, že veškeré škody, které při samovýrobě palivového dřeva způsobí na majetku obce 

Bílovice-Lutotín, uhradí s vlastních prostředků 

6.    Obec Bílovice-Lutotín si vyhrazuje právo okamžitě zastavit samovýrobu palivového dřeva bez udání 

důvodu. 

7.     Na sběr suchého klestu a větví do průměru 7 cm se tato vyhláška nevztahuje. 

8.    Tato směrnice byla schválena na zasedání zastupitelstva Obce Bílovice-Lutotín dne 20.4.2015 usnesením 

číslo 7. a vstupuje v  platnost od 1.5.2015 

 

 

 

 
 
                   ...……………….                                                                           …………………………….      
                    Martin Smutný                                                                              Ing. Miroslav Hochvald 
           místostarosta                                                                                          starosta  
 

 

 

 

 

Příloha: Mapa obhospodařovaných přilehlých obecních lesů obce Bílovice-Lutotín. 



Mapa obhospodařovaných přilehlých obecních lesů obce Bílovice-

Lutotín 
 

 

 

 
 

 

 


