Pořadník na dřevo z obecních lesů
Pořadník je veden zvlášť pro dříví na odvozním místě, tzv. surové kmeny, vláknina a
zvlášť pro samovýrobu, kde je zájemcům nabízen ke zpracování klest po těžbě (větve),
výřez dřevin podél cest, souše, výřez z prořezávek, atd.. Žádosti vyřizuje zástupce obce.
Předpokládané množství dříví k prodeji na odvozním místě v roce 2015 - cca
250 m³ jehličnatého dříví a cca 50 m³ listnatého dříví.

Podmínky pro získání palivového dřeva
a.) Dříví na odvozním místě






Trvalé bydliště uchazeče v obcích Albrechtice, Cotkytle, Sázava a Žichlínek
Maximální množství odebraného dříví za rok na uchazeče a adresu 15 m3
S danou dřevní hmotou nebude dále obchodováno, je určena pouze pro přímého
odběratele
Doprava bude hrazena uchazečem - kupujícím
Ceny dříví:
o jehličnaté – 850 Kč za m³
o listnaté měkké – 850 Kč za m³
o listnaté tvrdé – 950 Kč za m³

b.) Samovýroba






Trvalé bydliště uchazeče v obcích Albrechtice, Cotkytle, Sázava a Žichlínek
Maximální množství dříví zpracovaného formou samovýroby za rok na uchazeče a
adresu 15m3
S danou dřevní hmotou nebude dále obchodováno, je určena pouze pro přímého
odběratele
Samovýroba bude probíhat dle uzavřené smlouvy
Orientační cena:
o Jehličnaté ... 100 - 300 Kč za m³
o Listnaté měkké ... 100 - 300 Kč za m³
o Listnaté tvrdé ... 150 - 400 Kč za m³
o Bříza ... 150 - 400 Kč

cena bude určena na základě terénních podmínek dané lokality a hmotnatosti dříví
c.) Ostatní




Platby za veškeré dříví budou probíhat na Obecním úřadě v Albrechticích nebo po
domluvě převodem na účet obce Albrechtice
Zapsáním do veřejného pořadníku nevzniká uchazeči právní nárok na palivové
dříví
Žádost je možné zamítnout, popřípadě vyřadit z pořadníku z důvodu uchazečova
postavení dlužníka vůči obci, způsobené škody na lesních porostech a ostatním
majetku obce, činnosti vedoucí k porušování platných právních předpisů

Žádost můžete podávat na obecním úřadě v Cotkytli nebo vyplnit žádost na stránkách
obce Albrechtice http://www.ou-albrechtice.cz/urad-a-samosprava/poradnik-napalivove-drevo
Přehled žadatelů v pořadníku na palivové dřevo najdete na adrese
http://www.ou-albrechtice.cz/dokumenty/prehled-zadatelu-o-palivove-drevo

