
 

 

 

Výzva pro přihlášení k samotěžbě 

nebo odkupu palivového dřeva z obecních lesů 

 

Cena dřeva z obecních pozemků samotěžbou: 100,- Kč/Prmr 

Cena pořezaného palivového dřeva z obecních pozemků: 1000,- Kč/Prmr 

• Prostorový metr rovnaný (Prmr) je prostor s rozměry 1x1x1m, ve kterém jsou 

vyskládaná jednotlivá polena  

• Žadatelé o samotěžbu nebo koupi palivového dřeva mohou podávat písemné 

žádosti na Obecní úřad Košice do 31.12.2022. Kdo nestihne zažádat v 

uvedeném termínu, nebude k samotěžbě tuto zimu připuštěn. Těžba bude 

prováděna do 31.3.2022 

• Žádosti nejsou nárokovatelné. Dříví bude rozdělováno tak, aby se dostalo na 

všechny zájemce, zpravidla stejnou měrou, dle možností v rámci limitů těžby a 

povahy porostu. Žadatel v žádném případě nemůže nárokovat více dříví, než mu 

bylo přiděleno. 

• Množství dřeva prodané jednotlivé domácnosti na jednom č.p. nepřekročí 

10 prostorových metrů rovnaných ročně.  

• Veškerá bezpečnostní rizika spojená s kácením, manipulací, s nakládkou 

a přepravou dřeva bere na svou osobu osoba tyto činnosti provádějící. 

• samovýrobce odpovídá za veškerou škodu, kterou způsobí při těžbě dřeva, 

manipulaci, odvozu dřeva, úklid, zpracování apod., kterou způsobí obci, 

případně třetím osobám a to v plné výši. 

• Žadatel (samovýrobce) je povinen zlikvidovat větve a ostatní klest, v případě 

požadavku obce odstraní pařezy (veřejná prostranství, louky) či je ošetří proti 

obrážení 

• Žadatel (samovýrobce) je povinen zajistit si včasný odvoz vytěženého dřeva. 



 

• Žadatel (samovýrobce) je povinen oznámit ukončení prací a nahlásit skutečné 

množství zpracovaného palivového dřeva zadavateli. 

• Dřevo nesmí být použito k dalšímu předprodeji, či odváženo z katastru obce 

a musí sloužit žadateli k topení v jeho nemovitosti. 

• Žadatel (samovýrobce) je povinen nahlásit den odvozu, množství skutečně 

vytěženého palivového dřeva a předat určené místo v lese  odpovědné osobě  

• Žadatel je povinen zaplatit za  palivové dřevo do 7 dnů po jeho odvozu 

v hotovosti nebo na účet Obce Košice 

• Kácení dřeva bez povolení na obecních pozemcích bude považováno za škodu 

na obecním majetku a životním prostředí a bude předáno k řešení Policii ČR. 

• Porušení jakékoliv z těchto podmínek žadatelem, je automatickým důvodem 

k zamítnutí případných dalších jeho žádostí. 

• Odpovědná osoba: MVDr. Martina Nováková, starostka telefonický kontakt :                   

724 342 343 

 


