Městys Deblín
Žádost o přidělení palivového dřeva
Jméno a příjmení žadatele:
Adresa:
Kontakt:

Pravidla pro přidělení palivového dřeva
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Samovýrobou se rozumí, že žadatel si sám vyrobí (vytěží), přiblíží a odveze dřevo, které mu určí jmenovaný člen
zastupitelstva městyse (místostarosta). Veškeré práce provádí na vlastní náklady a vlastní nebezpečí.
Samovýroba dřeva není nároková a je zadávána pouze tehdy, když dřevo určené pro samovýrobu bude v lese
k dispozici.
Pro zájemce o samovýrobu dřeva je na úřadě zřízen pořadník.
Do pořadníku je zařazen každý občan starší 18 let s trvalým pobytem na území obce, na základě podání písemné
žádosti.
Pořadí v pořadníku určuje datum podání písemné žádosti.
Žádost nelze do pořadníku podávat za každou osobu žijící ve společné domácnosti.
Každý uchazeč může být zapsán do pořadníku pouze jednou v kalendářním roce.
Pořadník přechází z jednoho roku do dalšího.
Přednost v pořadníku dostane žadatel, jehož požadavek nebyl vyřízen v minulém roce.
Samovýrobu palivového dříví lze provést pouze ve vyznačeném dílci.
V prostoru těžby je samovýrobce povinen provést úklid větví a jiného odpadu vzniklého při provádění těžby.
Samovýrobce je povinen dokončit těžební práce v dohodnutém termínu a zajistit včasný odvoz vytěženého
palivového dříví.
Samovýrobce je povinen dodržet dohodnutý termín úhrady palivového dříví v souladu s platným ceníkem vydaným
městysem.
Při provádění sběru, těžby dřeva a dalších prací souvisejících s touto činností samovýrobce dodržuje všechny platné
předpisy bezpečnosti práce a ochrany zdraví, požární ochrany a ochrany životního prostředí, zodpovídá za
odbornou a zdravotní způsobilost svou i osob, které mu pomáhají, používání předepsaných osobních ochranných
pomůcek, dobrý technický stav používaných technických nástrojů a nářadí.
Každý občan může na základě ústní dohody provést sběr volně ležícího a padlého klestí, šišek a dřeva o průměru
menším než 7 cm.
Práce při samovýrobě dřeva koná samovýrobce na vlastní nebezpečí. Zájemce, který má vůči městysi neuhrazené
pohledávky, porušil pravidla samovýroby, úmyslně poškodil nebo znehodnotil majetek obce, bude z pořadníku
vyřazen.
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Datum a podpis žadatele

