Ceník palivového dříví - obec Ovesné Kladruby
Platný od 1. 5. 2022
Prodej z odvozního místa
Sortiment

Cena bez DPH

Palivo jehličnaté (smrk, borovice…) a Palivo listnaté měkké (osika, olše, bříza ...)
Palivo listnaté tvrdé (dub,buk, javor… )

600,- Kč / prm
1.200,- Kč / prm






Ceny jsou uvedené v Kč za 1 prostorový metr bez DPH, pro obyvatele obce Ovesné Kladruby
(ostatní, dle obvyklé výkupní ceny).
Dřevo neštípané v délkách 2,0 m
Dřevo bude vždy pokáceno těžařem (s licencí na těžbu dřeva), kterému práci zadá pracovník
pověřený Obecním úřadem Ovesné Kladruby.
Evidence a pořadník žadatelů o odprodej palivového dřeva bude vedena v kanceláři Obecního
úřadu.

 Případní zájemci sdělí svůj požadavek na množství palivového dřeva telefonicky
na čísle 724 196 174, nebo osobně v úředních hodinách na obecním úřadě v Ovesných
Kladrubech nejpozději do konce dubna daného roku.

Samovýroba
Sortiment

Cena bez DPH

Samovýroba palivového dřeva
Samovýroba palivového dřeva - výmět

160,- Kč / prm
100,- Kč / prm



Je to prodej dříví v drobném, tj. v maximálním množství do 20 kubíků. Smlouvy na samovýroby
uzavírá na základě návrhu lesního hospodáře starosta obce.
Jde především o samovýroby palivového dříví ze zbytků větví po dokončených mýtních
úmyslných těžbách, kdy samovýrobci současně uklízejí klest (nehroubí, to znamená dříví do průměru
sedmi centimetrů s kůrou) na pařezy vytěžených stromů. Dále se uzavírají smlouvy na samovýroby
palivového dříví v porostech do 40 let věku, tj. v prořezávkách nebo probírkách, při kterých je možné těžit
pouze lesním hospodářem barevným sprejem vyznačené stromy. Samovýrobci musí po pokácení stromy
pokrátit na výřezy a naskládat do měřitelných hrání na kraj lesa, nebo k lesním cestám. Po změření
naskládaných hrání a po kontrole množství dříví lesním hospodářem si mohou samovýrobci vyrobené dříví z
lesa odvážet domů. Po předchozí dohodě s lesním hospodářem je možné naskládat dřevo do měřitelných
hrání na jiném dohodnutém místě (např. pozemek kupujícího).
Tento ceník byl schválen zastupitelstvem obce dne 20. dubna 2022, usnesením č. 38/4/2022.
Nabytím platnosti tohoto ceníku se ruší ceník platný od 1. 3. 2022.

…………….……………
Ing. Dagmar Fišerová
místostarostka obce

……………………………
Aurelie Skřivanová
starostka obce

