SMLOUVA
o vynucené – drobné těžbě dřeva
Obec Otvovice
Otvovice 34., PSČ 27327
Identifikační číslo: 234745
zastoupená ing. Josefem Purkrtem, starostou obce
Bankovní spojení:ČS a.s. Kladno
č.ú.388102379/0800
Tel.315783185 Fax.315783192 e-mail: obec@otvovice.cz
/dále jen povolující/
a
jméno a příjmení…………………………………………………
rod.č………………bydliště……………………………………..
telefon:……………………………………………………………
jako provádějící-těžící na straně druhé
uzavírají tímto následující smluvní podmínky zabezpečující bezpečnost práce, pořádek
v porostu ,dodržení lesních zákonů.
Článek 1
Podmínky plnění smlouvy
1/ Předmětem smlouvy je vytěžení nebezpečně rostoucích stromů, uschlých stromů a
poškozených stromů-ohrožujících, poškození osob nebo majetku-nemovitostí v jejich
dosahu.
Počet označených stromů…………………………..
Místo jejich růstu……………………………………………………………………….
2/ Povolující se zavazuje projednat způsob vytěžení, seznámit těžícího s možnostmi přivolání
pomoci při úrazu, s plněním podmínek vytěžení.
3/ Těžící se zavazuje:
Provádět veškeré práce na svou vlastní odpovědnost, provést těžbu dle rozsahu uvedeného
v této smlouvě, zabezpečit asistenci další osoby při jakékoliv práci aby v případě nevolnosti
nebo úrazu byla možnost zavolání pomoci, dodržovat bezpečnostní předpisy, pracovat
nezávadným zařízením s certifikací pro těžební práce, zodpovídat za neohrožení silničních
motorových vozidel, zodpovídat za neohrožení blízkých nemovitostí a jejich součástí, provést
ošetření kořenových náběhů sousedních stromů v případě jejich poškození, provést beze
zbytků úklid místa těžby – větve, klestí a cest použitých pro odvoz vytěženého dřeva.
Článek 2
1/ Množství vytěženého dřeva se bude měřit u většího množství, měření u malého množství
odhadem.
2/ Prodej vytěženého dřeva bude proveden dle dohodnuté ceny.
3/ Kupující se zavazuje uhradit stanovenou částku před odvozem z lesa.
4/ Dříví se stává majetkem kupujícího po uhrazení příslušné částky.
Článek 3
1/ Kupující se zavazuje dbát, aby svou činností nezpůsobil škody v lesním porostu jinak se
vystavuje nebezpečí úhrady za poškození.
2/ Povolující si vyhrazuje právo zastavit těžební činnost v případě nedodržení smluvních
podmínek.
Článek 4
1/ Platnost smlouvy končí uplynutím smluvního období, naplněním předmětu smlouvy.

Článek 5
1/ Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu a vyhotovuje se ve 2 stejnopisech, přičemž
povolující a provádějící-těžící, obdrží po 1 výtisku.
2/ Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou a to od …………………… do…………………
3/ Obsah smlouvy může být měněn po oboustranné dohodě, jen písemným dodatkem.

Provádějící-těžící se seznámil s obsahem smlouvy a zavazuje se jednotlivé podmínky dodržet
a zároveň prohlašuje, že povolující splnil svůj závazek vyplývající z čl.1 bodu 2/ této
smlouvy.

V Otvovicích dne …………………

……………………………………..

…………………………………..

za Obec Otvovice /povolující/

provádějící - těžící

