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OBEC HVOZDEC - PRAVIDLA PRO PRODEJ PALIVOVÉHO DŘEVA
Z OBECNÍCH LESŮ pro rok 2021
Zastupitelstvo obce Hvozdec schválilo na svém zasedání, které se konalo dne 21. dubna 2021,
usnesením č. 18/1/2021 níže uvedená pravidla pro prodej palivového dřeva z obecních lesů
občanům.
Obec Hvozdec, jako vlastník lesa umožní zájemcům odkup zpracovaného palivového dřeva
z obecních lesů za stanovených podmínek.
I. Obecné informace
1) Zájemce je fyzická osoba starší 18 let s trvalým pobytem v obci Hvozdec nebo vlastnící
nemovitost nacházející se v k. ú. Hvozdec u Veverské Bítýšky.
2) Na odkup dřeva není právní nárok a zájemcům je odkup nabízen pouze tehdy, pokud je
dřevo k prodeji k dispozici. Jedná se zejména o méně hodnotné nebo padlé stromy.
II. Podávání a vyřizování žádostí
1) Informace o prodeji palivového dřeva zveřejní starostka obce na úřední desce,
webových stránkách obce a současně s tím zveřejní informaci, do kdy je možné podávat
žádosti. Mimo stanovenou dobu nebudou žádosti přijímány. Po celou dobu, do kdy je
možné podávat žádosti o odkup palivového dřeva, budou informace o prodeji dostupné
na úřední desce a webových stránkách obce.
2) O odkup palivového dřeva lze požádat pouze a výhradně jen písemně na Obecním úřadě
ve Hvozdci (na adrese: Hvozdec 16, 664 71 Veverská Bítýška).
3) Pro zájemce o odkup palivového dřeva z obecních lesů bude na obci zřízen pořadník, do
kterého bude zařazen každý občan na základě písemné žádosti o odkup palivového
dřeva.
4) Do pořadníku je zařazen každý občan či vlastník nemovitosti, který podá žádost
uvedeným způsobem a současně není dlužníkem vůči obci Hvozdec.
5) Obec žádost zaregistruje, opatří datem převzetí, pořadovým číslem a zařadí do
pořadníku přijatých žádostí. Pořadí určuje datum podání písemné žádosti.
6) Na základě žádosti a podle pořadového čísla nabídne starostka či pověřená osoba
zájemci místo a čas převzetí požadovaného množství palivového dřeva.
7) Nakládku a dopravu dřeva si zájemce zajistí sám na své náklady.
8) V případě většího zájmu může starostka určit maximální množství palivového dřeva
k prodeji pro jednotlivé zájemce.
9) Žádosti nelze do pořadníku podávat za každou osobu žijící ve společné domácnosti
(jedna domácnost = jedna žádost).
10) Vyřazen z pořadníku bude zájemce, který má vůči obci neuhrazené pohledávky.
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III. Stanovená cena a platba za palivové dřevo
1) Po změření množství dřeva na určeném odvozním místě bude zájemci vystaven dodací
list. Na základě podepsaného dodacího listu ze strany zájemce vystaví obec fakturu za
prodej dřeva. Splatnost faktury bude 14 dní od data vystavení. Fakturu lze hradit
bezhotovostně na účet obce nebo v hotovosti na pokladně Obecního úřadu Hvozdec.
2) Cena za prodej palivového dřeva na odvozním místě:
a. 500 Kč bez DPH za prmr – měkké dřevo (smrk, borovice, modřín, bříza, osika),
dřevo nařezané v délkách 1 m (dříví není naštípané);
b. 1050 Kč bez DPH za prmr – tvrdé dřevo (buk, dub, jasan), dřevo nařezané
v délkách 1 m (dříví není naštípané).
3) Minimální odběr je stanoven na 3prmr.
4) Uvedené ceny jsou za prostorový metr rovnaný (1prmr) – dřevo o délce 1 m efektivně
naskládáno do jednoho metru krychlového s minimálními mezerami mezi jednotlivými
poleny.
5) Obec Hvozdec si vyhrazuje právo ceny dřeva každoročně upravovat.
IV. Závěrečná ustanovení
1. Obec Hvozdec si vyhrazuje právo stanovit další podmínky pro prodej dřeva z obecních
lesů.
2. Platnost této směrnice je od 22.4.2021.
3. Odvoz dřeva z odvozního místa bez zaplacení bude považován za škodu (krádež)
obecního majetku a předán k řešení Policii ČR.
Ve Hvozdci dne 22.4.2021
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……………………………………..
Ing. Michaela Košvicová
starostka obce
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