OBEC RTYNĚ NAD BÍLINOU
Pravidla pro samotěžbu polomového dřeva v obecních lesích obce Rtyně nad Bílinou

Článek 1
Základní ustanovení
Tato pravidla upravují základní podmínky pro těžbu polomového a poškozeného
dřeva v lesích ve vlastnictví obce Rtyně nad Bílinou. Samotěžbou se rozumí, že
zájemce si sám vytěží, přiblíží a odveze dřevo (dřevo je určeno jen pro použití v obci
Rtyně nad Bílinou), které mu určí Odborný lesní hospodář nebo odpovědná osoba
Obecního úřadu Rtyně nad Bílinou.
Povolení samotěžby se vydává jen pro těžbu stromů odumřelých nebo napadených
škůdci či chorobami.
V žádném případě NENÍ POVOLENA TĚŽBA ZDRAVÝCH STROMŮ!
Vytěžené dřevo je možné použít pouze pro vlastní potřebu žadatele a osob žijících
se žadatelem ve společné domácnosti. Jakékoli jiné nakládání s tímto dřevem je
nepřípustné zejména prodej.
Článek 2
Žadatel
Žadatelem o povolení samotěžby polomového dřeva může být jakákoliv fyzická
osoba s trvalým pobytem v obci Rtyně nad Bílinou a spádových místních částech
Velvěty, Kozlíky, Sezemice, Malhostice a Vrahožily, která zároveň není dlužníkem
vůči obci Rtyně nad Bílinou.
Článek 3
Povolení
Písemné povolení samotěžby vydává Obecní úřad Rtyně nad Bílinou /tj. starosta
nebo osoba jím pověřená/ na základě písemné žádosti žadatele.
Povolení musí obsahovat razítko obce a podpis starosty nebo osoby jím pověřené.
/osobou pověřenou k tomuto účelu může být místostarosta obce, nebo některý ze
zastupitelů obce/.
Povolení musí obsahovat tyto údaje: jméno, příjmení a bydliště žadatele, místo a
termín těžby, druh a množství dřeva, na které se povolení vydává, cenu za m3.
Povolení může obsahovat další podmínky těžby.

Toto povolení může být vyžadováno k předložení při kontrole těžebních prací v lese.
V případě nedoložení povolení OÚ při provádění samotěžby dřeva bude přivolána
Policie ČR.
Obec může v odůvodněných případech žádosti nevyhovět. O tomto musí být
informováno zastupitelstvo a občané obce na nejbližším veřejném zasedání
zastupitelstva obce.
Článek 4
Žádost o povolení
Žádost o povolení musí obsahovat:
a) jméno, příjmení a adresu žadatele;
b) číslo popisné či evidenční nemovitosti, kterou žadatel vlastní v obci Rtyně nad
Bílinou;
c) požadované množství dřeva;
d) označení porostu dle mapy, ve kterém má být samotěžba uskutečněna
e) registrační značku motorového vozidla, kterým bude žadatel vjíždět na lesní cesty.
Článek 5
Cena
Prodejní cena dřevní hmoty při samotěžbě je pro občany obce ve výši 250-400,- Kč
za 1m3 (vč. DPH) v závislosti na kvalitě a dostupnosti dřeva, vyjma sběru klestu,
který není zpoplatněn. Konkrétní cenu palivového dřeva stanoví v závislosti na jeho
kvalitě a dostupnosti starosta, nebo jím pověřená osoba. Podmínky úhrady ceny za
samotěžbu budou upřesněny v povolení.
V případě likvidace kalamit či živelných škod je možné vydat povolení i bezplatně. O
tomto musí být i informováno zastupitelstvo a občané obce na nejbližším veřejném
zasedání zastupitelstva obce.
Článek 6
Obecné podmínky samotěžby.
1. Samotěžbu provádí žadatel, nebo jím zmocněná osoba, na vlastní náklady a na
vlastní nebezpečí.
2. Účelem samotěžby je zpracovat méně hodnotné dřevo po vývratích, přírodních
kalamitách,zbytky po těžbě (větve, suky, špičky, odřezky).

3. Samotěžba je možná pouze v rozsahu uvedeném v povolení a při dodržení všech
obecných podmínek i konkrétních podmínek uvedených v povolení pro samotěžbu.
4. Dřevo určené k samotěžbě bude před započetím těžby vhodným způsobem
označeno Odborným lesním hospodářem či odpovědnou osobou Obecního úřadu.
Konkrétní způsob bude uveden v povolení.
5. O započetí a konání samotěžby žadatel informuje starostu obce nebo starostou
pověřenou osobu.
6. Žadatel je povinen vytěžený prostor dočistit stažením větví na hromadu, popřípadě
po dohodě s lesním hospodářem spálit.
Článek 7
Sankce
V případě nedodržení podmínek stanovených těmito pravidly bude obec na žadateli
požadovat zaplacení ceny za m3 1500,- Kč. To občana nezbavuje odpovědnosti
podle zákona a nahrazení případných dalších škod.
Článek 8
Závěrečné ustanovení
Tato pravidla nabývají účinnosti dnem schválení zastupitelstvem obce Rtyně nad
Bílinou.
Schváleno zastupitelstvem obce Rtyně nad Bílinou usnesením č.3/2013 dne: 27. 3.
2013
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