Obec Zahájí, IČ: 00581376, Zahájí 4, 373 48 Dívčice

OZNÁMENÍ
OBEC ZAHÁJÍ NABÍZÍ PRODEJ DŘEVA Z OBECNÍHO LESA
Forma prodeje: SAMOTĚŽBA
-

-

-

-

Celkové množství dřeva pro samotěžbu – cca 80 pm (parc. 324/4)
Prostorový metr (pm) je prostor s rozměry 1x1x1m, ve kterém jsou vyskládaná jednotlivá polena
Cena dřeva z obecních pozemků samotěžbou - 250,- Kč/pm
Stromy k pokácení určí správce obecních lesů
Termín vytěžení – do konce května 2019
Maximální počet zájemců – 8 osob (domácností, č.p.) - 10 pm na 1 zájemce
Zájemce musí mít trvalé bydliště v obci Zahájí
Forma výběru zájemců – losováním (pokud bude více jak 8 zájemců), v případě menšího počtu
zájemců se množství dřeva rovnoměrně rozpočítá mezi konečný počet zájemců.
Termín podání žádosti – do 11. dubna 2019 (Čt) do 18:00 hodin
Losování proběhne na veřejné schůzi OZ 11.4.2019
Žadatelé o samotěžbu mohou podávat žádosti na obecní úřad Zahájí osobně v písemné formě
nebo mailem na adresu ouzahaji@email.cz. Žádost musí obsahovat – jméno a příjmení, č.p.,
telefon.
Žádosti nejsou nárokovatelné a kácení dřevin se provádí na základě vydaného povolení OÚ Zahájí
Veškerá bezpečnostní rizika spojená s kácením, manipulací, s nakládkou a přepravou dřeva bere
na svou osobu osoba tyto činnosti provádějící.
Samovýrobce je povinen zlikvidovat větve a ostatní klest.
Samovýrobce je povinen zajistit si včasný odvoz vytěženého dřeva.
Samovýrobce je povinen oznámit ukončení prací a nahlásit skutečné množství zpracovaného
palivového dřeva.
Dřevo nesmí být použito k dalšímu přeprodeji či odváženo z katastru obce a musí sloužit žadateli
v jeho nemovitosti.
Žadatel je povinen zaplatit za vytěžené dřevo před jeho odvozem.
Kácení dřeva bez povolení na obecních pozemcích bude považována za škodu na obecním
majetku a životním prostředí.
Porušení jakékoliv z těchto podmínek žadatelem je automatickým důvodem k zamítnutí případných
dalších jeho žádostí.

Josef Kazík v. r.
starosta
Vyvěšeno na úřední desce dne: 3.4.2019
Sejmuto z úřední desky dne:

