Obec Zdiby
Zdiby – Veltěž, Průběžná 11, PSČ 250 66

e-mail: podatelna@obeczdiby.cz, identifikátor datové schránky: vt2b6m8

RADA OBCE ZDIBY

USNESENÍ
Rady obce Zdiby
Číslo 299/50/2021
ze dne 5.11.2021

ke schválení ceníku vytěženého dřeva určeného k volnému odprodeji
jako palivové dřevo
Rada obce Zdiby

I.

Bere na vědomí
Informace uvedené v důvodové zprávě;

II. Schvaluje
1. S platností od 5.11.2021 „Ceník dřeva – prodej občanům“ který je přílohou č. 1
tohoto usnesení;
2. vzor žádosti o prodej palivového dřeva z obecního majetku obce Zdiby;

III. Ukládá
Obecnímu úřadu Zdiby zveřejnit schválený ceník a žádost dle čl II tohoto usnesení
na úřední desce obce Zdiby a webových stránkách obce Zdiby.
Termín: neprodleně
JUDr. Eva Slavíková v. r.
starostka obce Zdiby

Ing. Kateřina Kolářová v. r.
2. místostarostka obce Zdiby
Předkladatel:

JUDr. Eva Slavíková, starostka

Provede:

starostka

Příloha č. 1:
Příloha č. 2:

Ceník palivového dřeva
Formulář žádosti o prodej dřeva

DŮVODOVÁ ZPRÁVA
k návrhu usnesení Rady Obce Zdiby č. 299/50/2021
Obec Zdiby, jako vlastník lesních a jiných pozemků, na nichž rostou vzrostlé stromy, je také
vlastníkem těchto stromů. V souvislosti s potřebným kácením poškozených, jinak napadených, či
větrem polámaných stromů apod. (tzv. nahodilá těžba), je jejich vlastník oprávněn s takto
vzniklým dřívím a dřevními zbytky nakládat dle vlastního rozhodnutí a potřeb, avšak za
stanovených podmínek. Vzhledem pak k tomu, že obec Zdiby nemá pro většinu tohoto dříví další
upotřebení, je vlastníkovi dána možnost jeho odprodeje dalším zájemcům. V takovém případě by
obec měla stanovit závazný ceník s transparentními cenami, za které si mohou zájemci toto dříví,
jako palivové dříví, odkoupit pro své potřeby.
Pro informaci uvádíme, že před kácením – konkrétně nyní např. v lese Na Čihadlech byl zajištěn
odborný dendrologický posudek, následně je nezbytné provést oznámení u našeho lesního
hospodáře, že budeme provádět nahodilou těžbu na pozemku XY a po vytěžení poslat opět
informaci o evidenci těžby na pozemku XY s udáním m3 kolik u jednotlivých dřevin bylo vytěženo
a jak budeme se dřevem nakládat. Po jednání s odborem životního prostředí v Brandýse na Labem,
jakož i s přiděleným lesním hospodářem, bylo pro případný prodej doporučeno řídit se jako
základním podkladem pro rozhodnutí průměrnou cenou dřeva stanovenou MZ ČR. Při stanovení
cen vycházel zpracovatel dále z veřejně dostupných ceníků, zejména pak z platných ceníků
obdobných obcí (např. obec Kokory, obec Ropice, Obec Paršovice, organizace: Lesy hl. m. Prahy
apod. – viz příloha této DZ), a to s přihlédnutím k místním podmínkám.
Dříví určené k prodeji bude nabízeno netříděné, rozdělené pouze do kategorií: dřevo jehličnatých
stromů a dřevo listnatých stromů s podkategorií rozdělnou na tvrdé a měkké dřevo. Ceny budou
stanoveny za 1 prm (prostorový metr). Odvoz dříví bude zájemcům umožněn po dohodě buď
z určeného místa (centrálního sběrného místa – které je však dále nutno případně vytvořit, nebo
přímo z místa kácení).
Obec jako řádný hospodář realizací výše uvedeného způsobu „likvidace“ dřevních zbytků zajistí
naplnění stanovených povinností. Utržené finanční prostředky jsou příjmem do rozpočtu obce.

Příloha důvodové zprávy:
-

Podkladové materiály

Ceník palivového dřeva – nekráceného
Platný od 5.11.2021

Ceny jsou uvedeny v Kč za 1 prmr (prostorový metr rovnaný)
Nekrácené (různé délky v rozmezí 1–4 m)
Sortiment

třídění

Cena za 1 prmr
při vlastním odvozu
z místa kácení

Cena za 1 prmr
při vlastním odvozu
z deponie (uložiště obce)

Jehličnaté

Mix dřevin

600,- Kč

750,- Kč

Listnaté měkké

Mix dřevin

600,- Kč

750,- Kč

Listnaté tvrdé

Mix dřevin

800,- Kč

950,- Kč

Typ dříví – kategorie
Tvrdé listnaté dříví:

dub, buk, habr, javor, jasan, akát, třešeň, jilm, jabloň

Měkké listnaté dříví:

osika, topol, lípa, vrba

Jehličnaté:

smrk, borovice

Jiné, výše neuvedené, budou zařazeny pod příslušnou kategorii dle svého typu jednotlivě.

Přepočet 1 prmr* (prostorový metr rovnaný) na m3
• jehličnaté 1 prmr = 0,64 m3
• listnaté 1 prmr = 0,54 m3

Pouze vlastní odvoz. Obec nezajišťuje odvoz anebo rozvoz dříví!

V případě více zájemců a omezeného množství dříví má přednost osoba s trvalým bydlištěm
v obci Zdiby.

* pro bližší představu: kostka s hranou 1 metr vyplněná uloženým/srovnaným dřevem s mezerami.
Vídáte například jako dřevo v lese uložené do „metrů“.

Obec Zdiby
Průběžná 11
250 66 Zdiby

Žádost o odkup palivového dřeva z majetku obce

Jméno a příjmení žadatele:

………………………………………………………………………

Trvale bytem:

……………………………………………………………………….

Telefonní kontakt

………………………………………………………………………

Žádám tímto o odkup palivového dřeva z místa kácení / z deponie (uložiště obce) *
*(nehodící se škrtněte)



Jehličnaté

požadované množství (prmr) …………………..



Listnaté měkké

požadované množství (prmr) …………………..



Listnaté tvrdé

požadované množství (prmr) …………………..

Prohlašuji, že:
-

-

jsem se řádně seznámil s platným „Ceníkem palivového dřeva – nekráceného“, schváleným
obcí Zdiby;
beru na vědomí, že se jedná o dřevo z nahodilé těžby prováděné z důvodu poškození (kácení
poškozených, napadených či větrem polámaných stromů apod.) a tomu odpovídá kvalita
dřeva;
se zavazuji, že odebrané dřevo řádně uhradím v souladu s pokyny obce.

Ve Zdibech dne ……………………………

………………………………………………………
podpis žadatele
zkratka prmr = prostorový metr rovnaný

