DOHODA
o samovýrobě dříví
Kupující:
Pan (í):
Bytem:
Níže podepsaný kupující potvrzuje svým podpisem, že se bude řídit dále uvedenými pokyny:
1) Při samovýrobě, která sleduje zlepšení čistoty lesa, kupující zcela zpracuje lesníkem vyznačené dříví včetně
dřevního odpadu. Klest, pokud nebude odebrána, dopraví na hromady na místo určené lesníkem.
2) Kupující pro samovýrobu použije vlastního nářadí a bude používat předepsané ochranné pomůcky
z hlediska BOZP, t.j. především rukavice, přilbu a ochranné brýle. Pokud není proškolen dle nařízení vlády
č. 339/2017 Sb. nesmí při kácení a zpracování dříví v lese používat řetězové pily, ale pouze ručního nářadí.
3) Kupující je povinen v průběhu provádění samovýroby zajistit u sebe i u svých spolupracovníků dodržování
obecně platných pravidel bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, pravidel bezpečnosti práce
s motorovou pilou, dodržování platných předpisů vztahujících se k požární ochraně a ochraně životního
prostředí. Kupující je výslovně povinen používat pro mazání řetězu při práci s motorovou pilou biologicky
odbouratelné oleje.
4) Kupující je povinen provádět všechny činnosti spojené se samovýrobou tak, aby nedošlo především
k poškození zdraví třetích osob, poškození majetku prodávajícího a poškození životního prostředí.
5) V případě provádění samovýroby poblíž, či v bezprostředním sousedství s komunikací, je kupující

povinen zabezpečit bezpečnost dopravy v době provádění prací
6) Kupující je seznámen s tím, že při jízdě k zadané porostní skupině a při odvozu dříví nesmí

využívat pozemky jiných vlastníků (mimo veřejné komunikace).
7) Kupující prohlašuje, že podepsaný pracovník Lesů mu předal stromy určené k těžbě řádně vyznačené,
poučil ho o příslušných pracovních postupech, předpisech BOZP a o požárním řádu a zavazuje se tyto
předpisy dodržovat.
8) Kupující bere na vědomí, že Lesy neodpovídají jemu ani jiným osobám za škody na zdraví i majetku,
vzniklé při zpracování dřeva při samovýrobě na určeném místě. Bere na vědomí, že v případě nejasností se
může podrobně seznámit s příslušnými předpisy a vyhláškami, které jsou k dispozici u zadávajícího lesníka
k nahlédnutí.
9) Před započetím prací je kupující povinen ohlásit den a dobu ve které bude na sjednaném místě pracovat
tomu, s kým tuto samovýrobu sjednal.
10) Zpracovanou dřevní hmotu vyrobí v dohodnutých délkách a sortimentech. Vyrobené dříví může odvést
teprve po provedeném příjmu dřevní hmoty a jejím zaplacení, kterým se prokáže při případné kontrole.
Potvrzuji svým podpisem, že se zavazuji dodržovat výše uvedené pokyny a že budu dodržovat stanovené
technologické pokyny, zásady BOZP a všechna potřebná protipožární opatření.

Dne_______________

Lesnický úsek ________________

Podpis kupujícího samovýrobce

___________________

Předpokládané množství _______ m

Sortiment ________________________________________________________________
Termín zpracování ____________

Termín odvozu ______________

Číslo prodejky _______________
__________________________
Podpis odpovědného pracovníka

