Lesní družstvo Jinačovice, se sídlem Jinačovice čp. 83, IČO 41539826
zapsáno v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně
oddíl Dr, vložka 251

Kontrolní

lístek

Předseda Lesního družstva Jinačovice povolil dle plánu práce pro rok ______ a v souladu s ustanovením Lesního zákona
odstranit na vybraných místech majetku družstva suché, vyvrácené, poškozené a nemocné stromy.
Souhlas byl udělen členu družstva: ………………………………………………..........................
(Jméno a příjmení a adresa bydliště)
Číslo (vylosovaného) přiděleného „tálu“: ………………………………………...........................
Název části lesa: ………………………………………………………………….........................…









Povinnosti člena družstva, kterému byl udělen souhlas k práci na přidělením místě
Práce musí být provedeny bezpečně a odborně s předepsanými ochrannými pomůcky, přičemž je třeba šetřit ostatní porosty,
které nebyly určeny (vyznačeny ke kácení).
Pokácené stromy je nutno uložit na vhodné místo, aby nepřekážely jiné práci nebo pohybu na lesních cestách.
Vytěžené dříví je třeba ukládat do formovaných tvarů, aby bylo možno každou skupinu měřit (výšku, šířku, délku) a zapsat
do podkladů pro placení pmr. Vytěžené dříví lze z lesa odvést až po měření na místě v lese a zaplacení poplatku pokladníku
Lesního družstva Jinačovice.
Nepoužitelné zbytky po ukončení práce (větvičky, zlomky z nepoužitelných částí stromů, nahnilé kmeny a pod) musí být
uloženy tak, aby nebyl narušen vzhled okolí.
V případě, že na místě prací bude nalezen nežádoucí předmět (např. zbytky kovů, pneumatiky, textil a jiné odpadky), člen
družstva je povinen tyto věci z lesa odstranit nejpozději při kontrole vytěženého dříví.
Od 1.11. každý rok začínají v lesích honitby, proto musí být dříví bezpodmínečně dříví zaplaceno a následně také vyvezeno.
Porušení tohoto pravidla bude sankcionováno.
Souhlas k odvozu dříví z lesa uděluje pověřený člen představenstva družstva

V případě porušení některé z povinnosti člena při odstraňování suchého, vyvráceného, poškozeného porostu nebo vykácení
zdravých, zaniká nárok na přidělení tálu pro palivové dříví pro následující dva kalendářní roky s platností od 11.4.2013.
Četl a souhlasí dne :

……………………………………………

Za Lesní družstvo Jinačovice
t…...................................................................................................................................................................................... .......................
Lesní družstvo Jinačovice, se sídlem Jinačovice čp. 83, IČO 41539826
zapsáno v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně
oddíl Dr, vložka 251
Kontrolní lístek
Člen družstva ………………………………………………………………………………….
(jméno a příjmení, adresa bydliště)
měl povoleno představenstvem družstva odstranit suché, vyvrácené, nemocné a poškozené stromy v souladu s ustanoveními lesního
zákona a platnými stanovami družstva.
Kalendářní rok: 2013

Číslo přiděleného tálu:

Název části lesa:

Na základě oznámení člena družstva, že práce ve vymezeném místě jsou skončeny, byla provedena kontrola na místě samém a byly
zjištěny tyto výsledky:




Celkové množství vytěženého dříví v prm:
Částka k úhradě v Kč:
Stav na pracovišti (pořádek, uložení zbytků, atd.):

Kontrolu provedl dne: ________________

člen představenstva (podpis) : _________________

Tento lístek je podkladem pro zaplacení stanovené částky u pokladníka lesního družstva.
Rozměry skládky – skládek - (šířka, délka, výška) vytěženého dříví jsou uvedeny na zadní straně tohoto dokladu. Zde se uvádí i zjištěné
závady

