Obec Ropice

Směrnice pro prodej palivového dřeva
občanům z obecních lesů Ropice
Rada obce Ropice schválila na 15. schůzi konané dne 29.01.2020, níže uvedená pravidla pro prodej
palivového dřeva občanům z obecních lesů.
Prodej dřeva je úplatné přenechání zpracovaného dřeva. Dřevo pochází z nahodilé těžby (vývraty,
polomy, souše) a probírek.
O odkup dřeva je nutno požádat pouze a jen výhradně na Obecním úřadě obce Ropice.
Při přidělování dřeva z lesů obce Ropice budou upřednostněni občané s trvalým pobytem v obci
Ropice nebo kteří vlastní nemovitost nacházející se v k. ú. Ropice.

Článek I.
PODÁVÁNÍ A VYŘIZOVÁNÍ ŽÁDOSTI
1. Informace o místě, druhu dřeva určeného k prodeji zveřejní starostka obce na úřední desce,
webových stránkách obce (www.ropice.cz), Facebooku obce (Obecní úřad Ropice).
2. Po celou dobu, do kdy je možné podávat žádosti budou informace o místě, druhu dřeva
určeného k prodeji dostupné na úřední desce a webových stránkách obce.
3. Pro zájemce o odkup dřeva je na úřadě obce zřízen pořadník.
4. Do pořadníku je zařazen občan na základě podání písemné žádosti, která je přílohou této
Směrnice. Žádost občan obdrží na Obecním úřadě v Ropici nebo je ke stažení na webových
stránkách obce. Do pořadníku je zařazen pouze občan, který zároveň není dlužníkem vůči
obci Ropice. Vyřazen bude zájemce, který úmyslně poškodil nebo znehodnotil majetek obce.
5. Obec tuto žádost zaregistruje, opatří datem převzetí, pořadovým číslem/rok a zařadí
do pořadníku nevyřízených žádostí. Pořadí určuje datum, popřípadě čas podání písemné
žádosti.
6. Na základě žádosti a podle pořadového čísla nabídne starosta či pověřená osoba zájemci
místo, ve kterém je požadované dřevo (na odběrném místě) k prodeji.
7. V případě většího zájmu může starosta určit maximální množství palivového dřeva
ke zpracování pro jednotlivé zájemce.

8. Žádosti nelze do pořadníku podávat za každou osobu žijící na dané adrese (jedno číslo
popisné = jedna žádost).
9. Občané, kteří nemají trvalý pobyt v obci Ropice nebo kteří nevlastní nemovitost nacházející
se v k. ú. Ropice, budou moci odkoupit dřevo po vyřízení všech žádostí občanů obce Ropice.
10. Přednost v pořadníku dostane žadatel, jehož požadavek nebyl vyřízen v minulém roce.
11. Pořadník přechází z jednoho roku do dalšího roku.

Článek II.
STANOVENÁ CENA A PLATBA ZA PALIVOVÉ DŘEVO
1. Ceny za dřevo určené k prodeji jsou stanoveny radou obce v ceníku, který může rada kdykoliv
aktualizovat.
2. Platba za dřevo bude provedena před převzetím dřeva na pokladně Obecního úřadu Ropice.
Dřevo bude předáno po zaplacení na základě Předávacího protokolu.
3. V ceníku jsou ceny uvedeny za prostorový metr rovnaný (1prmr) – dřevo na polena efektivně
naskládáno do jednoho metru krychlového s minimálními mezerami mezi jednotlivými
poleny.

Článek III.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. Platnost této směrnice je ode dne 01.02.2020.
2. Odvoz dřeva z lesa bez zaplacení bude považován za škodu (krádež) obecního majetku
a předán k řešení Policii ČR.

Schváleno usnesením Rady obce Ropice č. 15/19.

V Ropici 30.01.2020

Mgr. Uršula Waniová
starostka obce

číslo žádosti:
(vyplní OÚ)
Obec Ropice
Ropice 110
739 56 Ropice

Žádost o prodej palivového dřeva z obecních lesů Ropice na odvozním místě
Jméno a příjmení žadatele: ……………………………………………………….
Trvale bytem: ……………………………………………………………………………
Telefonní kontakt: …………………………………………………………………….
Žádám tímto o prodej palivového dřeva na odvozním místě a to:
•
•
•
•
•

smrk
borovice, modřín
lípa, osika, topol
dub, buk, jasan, javor
bříza

cca ……………….. prmr
cca ……………….. prmr
cca ……………….. prmr
cca ……………….. prmr
cca ……………….. prmr

Přepočet 1 prmr (prostorový metr rovnaný) na m3
•

jehličnaté

1 prmr = 0,64 m3

•

listnaté

1 prmr = 0,54 m3

Prohlašuji, že jsem seznámen se Směrnici pro prodej palivového dřeva občanům z obecních lesů
Ropice.

V Ropici dne …………………………..

______________________
podpis žadatele

