
ěku a využívání proudové metody ke Smlouvě o
provádění komplexních lesnckých činností a prodeji dřív m číslo Části veřejné

zakázky 129694

mezi

Klobouckou lesní s.r.o.
se sídlem/místem podnikání Šumavská 31,60200 Brno
IČ: 25532642
Zastoupená panem Ing. Ivo Lindnerem
dále jen „Dodavatel“

a

Lesy České republiky, s.p. V
se sídlem Hradec Králové, Přemyslova 1106, PSC 501 68
IC: 42196451 v
Zastoupený Ingˇ. Jiřím Sládkem, lesním správcem LS Sternberk
dále jen „Lesy CR“

I.

Tato dohoda se uzavírá na základě Smlouvy o provádění komplexních lesnických
činnostía prodeji dříví (číslo části veřejné zakázky 129694)

Předmětem této dohody je Stanovení jednotného přijmu dříví - v porostech do 40 let věku a
používání proudové metod v souladu s ustanoveními výše citovaných smluv.

II.

Obě strany se dohodly na následujícím:

A. Příjem dříví v porostech do 40 let věku

Kubírování veškerého dříví v porostech do 40-ti let dle bodu II.c) odst.1, přílohy T3 - podle
„Souboru tabulek pro krychlení surového dříví v desetinách“, (doporučeno MZIe„1996), resp.
podle Tabulek pro krychlení surového dříví v 0,1 m3, 2. upravené vydání UHUL 1990 Č.p.
164/90.

Dle možnosti uvedené v příloze T2, bod II.1)c) Odst.2, ke smlouvě O provádění komplexních
lesnických činností a prodeji dříví se smluvní Strany dohodly na Zjišťování objemu veškerého
dříví dle této metody.

B. Příjem dříví na OM při využití proudové metody

Povolení proudové metody S příjmem dříví na OM je možný u roztroušených nahodilých těžeb
na Základě žádosti smluvního partnera.

Povoluje lesní správce podpisem konkrétního Zadávacího listu, nebo samostatným souhlasem,
vždy podle porostů.

U sortimentů vdélkách do 3 m je mimo harvestorovou technologii možný příjem dříví
v hráních Za stejných podmínek a koeficientů jako u harvestorových technologií.

V případě použití proudové metody je třeba očíslovat veškeré dříví clo konce pracovní směny.



EEE.

Vyžaduje-li kupující vyšší nadměrky musí být tento požadavek předem projednán s lesní
Správou a kupujícím dodržen následující postup :

Včíselníku bude Za každou porostní skupinu, příslušnou dřevinu a kalendářní měsíc uveden
požadovaný přídavek k délce.
Ziištěný Obiem přijatého dříví, kterého se požadovaný přídavek délce týká, bude upraven
násobením příslušným koeficientem podle požadovaného přídavku k délce :

dříví do jmenovité délky 8 m vč. dříví nad jmenovitou délku 8 m
přídavek k délce koeficient jehl.+ list. koeficient jehl.+ list.

2,0 0/0 Objem dříví se neupravuje -
2,5 0/0 1,005 Objem dříví se neupravuje
3,0 O/o 1,01 1,005
4,0 O/o 1,02 1,015
5,0 O/0 1,03 1,025

IV.

Tato dohoda nenahrazuje ani nevylučuje žádná ustanovení Smlouvy o provádění komplexních
lesnických činností a prodeji dříví. Tato dohoda je platná Od data podpisu do 31.12.2019.

V.

Tato dohoda je sepsána ve čtyřech vyhotoveních, Z nichž po dvou vyhotoveních obdrží Lesy ČR
a po dvou vyhotoveních Dodavatel.

ve Šternberku dne 16.2.2015

.
lesní Správce vedoucí střediska

ředitel KR Sumperk




