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NÁZEV: 
 

Městské lesy – samovýroba dřeva 

 

ANOTACE: 
Samovýroba dřeva v lesích města Žďáru nad Sázavou – proces a cena 

 

 

NÁVRH USNESENÍ: 
Rada města po projednání schvaluje předložený návrh procesu samovýroby dřeva v městských 
lesích a navržené ceny. 

Starosta města: Místostarostka města: Místostarosta města: 

Tajemnice MěÚ: Odbor majetkoprávní: Odbor komunálních služeb: 

Odbor finanční: Odbor dopravy: Odbor strategického rozvoje a 
investic: 

Odbor stavební a územního 
plánování: 

Odbor školství, kultury, sportu 
a marketingu: 

Odbor sociální: 

Odbor občansko-správní a ObŽÚ: Odbor životního prostředí: Krizové řízení: 

Oddělení finanční kontroly a 
interního auditu: 

Městské policie:  

Zpracoval: 

Jiří Hemza 

Předkládá: 

Jan Prokop, SRI 

 



 

Název materiálu: Městské lesy – samovýroba dřeva 

 
Počet stran: 3 
 
Počet příloh: 3 
1 - Zápis o převzetí pracoviště 
2 – Zadávací list samovýroby palivového dříví 
3 – Ceník samovýroby 
 
Popis 
SATT, a.s. zajišťuje fyzickou správu městských lesů. 
Prostřednictvím odpovědných pracovníků SATT, a.s. (e-mail: les@satt.cz, případně telefon) je 
možné objednat samovýrobu dřeva v městských lesích. 
Jedná se o tři kategorie samovýroby: 

1. Úklid po těžbě – úklid větví a suků po těžbě. 

2. Kulatina – zpracování těžebních zbytků kulatiny po těžbě. 

3. Odkup palivového dřeva na odvozním místě. 

V první kategorii se jedná o úklid pasek a ostatních ploch po těžbě. Zpracování větví, suků a 
dalších drobných zbytků po těžbě. 
V druhé kategorii jde o zbytky kulatiny po těžbě, které technika nezpracuje, případně padlé souše. 
Není přípustné kácení stojících stromů. 
Třetí kategorií je odkup palivového dřeva na odvozním místě, kde je uskladněno po těžbě. 
 
Aktuální ceny – budou operativně upravovány v návaznosti na aktuální platnou cenu sjednanou 
s odběratelem dřeva z městských lesů.  

1. Kategorie – úklid prostoru za provedenou práci 

2. Kategorie – 500 Kč/m3 

3. Kategorie – 1050 Kč/m3 

Ve třetí kategorii se navrhuje sleva pro občany města Žďáru nad Sázavou ve výši 10 % z aktuální 
základní ceny. Navrhuje se omezení v maximálním množství na jednoho občana města ve výši 10 
m3 a kalendářní rok. 
 
Odpovědný pracovník SATT, a.s. na žádost občana vystaví Zadávací list samovýroby. Občan 
zaplatí sjednané množství dřeva na pokladně MěÚ. Přímo na místě předá odpovědná pracovník 
SATT, a.s., proti dokladu o zaplacení, občanovi plochu realizace samotěžby. Na místě je 
podepsán Zápis o převzetí pracoviště. Po ukončení provede odpovědný pracovník SATT, a.s. 
kontrolu místa samotěžby. 
 
 
Dopad do rozpočtu města 
Záměr nemá dopad do výdajové stránky rozpočtu města. Příjmovou stránku nelze odpovědně 
predikovat. 
 
 
Geneze případu 

 Záměr navazuje na samovýrobu palivového dřeva v minulosti, kdy jsou nastaveny procesní 

a cenové podmínky 

 
Návrh řešení 

 Schválit navržené usnesení. 

 

mailto:les@satt.cz


 

 
Varianty návrhu usnesení 

 Schválit navržené usnesení. 

 

 
Doporučení předkladatele 
Doporučuji schválit navržené usnesení. 
 
 
 
Stanoviska  
- 



SATT a.s. , Okružní 1889/11, 59101 Žďár nad Sázavou

IČ: 60749105  DIČ: CZ60749105

Pracoviště:

Pracovní činnost:

Pracovní-zhotovitel-odpovědný zástupce:

Jména členů pracovní skupiny:

Byl(i) seznámen(i) s povinností:

 - bezpodmínečně dbát na ochranu lesa, lesních a s lesem souvisejících pozemků

 - bezpečně a vždy používat při práci výhradně biologicky odbouratelné oleje a hydraulické kapaliny

 - provádět práce v požadovaném množství, kvalitě a daném termínu, v souladu s platnými předpisy pro danou technologii

 - přebírá plnou odpovědnost za dodržování obecně závazných protipožárních předpisů 

(zákon o požární ochraně č. 133/85 Sb. v platném znění)

 - plně chránit les podle Lesního zákona č. 90/2019 Sb. § 32 ods.8, a v případě vzniku škod je na své náklady a riziko odstranit, 

případně v maximální míře zmírnit

 - v případě vzniku škody na majetku zadavatele zhotovitel souhlasí s případným přeúčtováním veškerých nákladů souvisejících 

s odstraňováním škod, a popřípadě i pokut a penále vyměřených orgány státní správy Mze MŽp.

 - uvést příslušné pozemky dotčených porostů a dalších pozemků k jeho činnosti potřebných do stavu odpovídajícho situaci 

před jejich používáním 

 - níže podpesaný nese plnou zodpovědnost za zajišťování bezpečnosti a hygieny práce na pracovišti a je povinen zejména respektovat:

 - požadavky na zdravotní způsobilost a odbornou kvalifikaci

 - pravidla z anařízení vlády č. 339/2017 Sb. a předpisů souvisejících

 - povinnost zabezpečení, případně přivolání první pomoci

 - požadavky na vybavení v odpovídajícím technickém stavu a OOPP

 - plnit požadavky na dokumentaci a potřebné doklady zejména platné STK prostředků používaných 

pro dopravu i u prostředků na práci v lese, atd.

 - dodržovat technologický postup práce

Níže podepsaný byl seznámen s traumatologickým plánem pracoviště, ústupovými cestami, místy možného příjezdu

vozidel IZ a způsoby komunikace se zástupci zadavatele.

Dále byl pracovník seznámen s riziky na pracoviště a riziky společnosti SATT a.s., byly mu místy možného příjezdu vozidel IZS

vysvětleny specifické podmínky na pracoviště a jeho okolí.

Byl upozorněn zejména na: 

ODPOVĚDNOST ZA:

 - Likvidaci ohništ při pálení klestu přejímá:

 - Vzájemnou kontrolu pracovníků přejímá: 

Dne: Pracoviště předal: 

Já níže, podepsaný/á, svým podpisem stvrzuji, že jsem byl/a proškolen ze zásad BOZP, PO, zdravotní přípravy

a byl/a jsem seznámen/a se specifiky pracoviště a jeho okolí. Školení jsem pochopil/a  a zavazuji se zásady dodržovat.

*)PRACOVNÍK - ZHOTOVITEL - VEDOUCÍ PRACOVNÍ SKUPINY - ODPOVĚDNÝ ZÁSTUPCE

*)nehodící se škrkněte podpis pracovníka

Zápis o převzetí pracoviště



Předběžná zadávací norma:

podpis pracovníka

Záznam o provedené kontrole pracoviště lesníkem
Datum Kontrolu provedl Zjištěný stav a opatření



Zadávací list samovýroby palivového dříví - úklid porostu

Zadavatel: 

SATT a.s. Zástupce zadavatele:

Okružní 1889/11

591 01 Žďár nad Sázavou Telefon ……………………………….

IČ: 60749105

DIČ: CZ60749105 Podpis ……………………………….

Samovýrobce (zhotovitel):

Jméno: …………………………………………………………………

Adresa: …………………………………………………………………

Dopravní prostředek: …………………………………………………………………

SPZ: …………………………………………………………………

Telefon: …………………………………………………………………

Porost: …………………………………………………………………

Orientační cena: …………………………………………………………………

Příjezdová cesta: …………………………………………………………………

Místo parkování: …………………………………………………………………

Termín Dokončení: …………………………………………………………………

Termín odvozu paliva: …………………………………………………………………

Prostředek odvozu: …………………………………………………………………

SPZ: …………………………………………………………………

Schválil: …………………………………………………………………

Zaplaceno dne: …………………………………………………………………



Zadávací list samovýroby palivového dříví - úklid porostu

Zadavatel: 

SATT a.s. Zástupce zadavatele:

Okružní 1889/11

591 01 Žďár nad Sázavou Telefon ……………………………….

IČ: 60749105

DIČ: CZ60749105 Podpis ……………………………….

Samovýrobce (zhotovitel):

Jméno: …………………………………………………………………

Adresa: …………………………………………………………………

Dopravní prostředek: …………………………………………………………………

SPZ: …………………………………………………………………

Telefon: …………………………………………………………………

Porost: …………………………………………………………………

Orientační cena: …………………………………………………………………

Příjezdová cesta: …………………………………………………………………

Místo parkování: …………………………………………………………………

Termín Dokončení: …………………………………………………………………

Termín odvozu paliva: …………………………………………………………………

Prostředek odvozu: …………………………………………………………………

SPZ: …………………………………………………………………

Schválil: …………………………………………………………………

Zaplaceno dne: …………………………………………………………………



CENÍK - SAMOVÝROBY PALIVOVÉHO DŘEVA V MĚSTSKÝCH LESÍCH
ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

KATEGORIE Kč/m3 bez DPH

I. ÚKLID PO TĚŽBĚ za práci

II. KULATINA - zpracování těžebních zbytků 500

III. ODKUP PALIVOVÉHO DŘEVA NA ODVOZNÍM MÍSTĚ 1050

Ve III. kategorii sleva 10 % pro občany města Žďár nad Sázavou a místních částí. Maximální odběr v tomto režimu 

je 10 m3/občan/kalendářní rok.

Ceny budou upravována v návaznosti na aktuální platnou cenu sjednanou s odběratelem dřeva z městských lesů.


