
Obec Havlovice provede na své náklady

v urnovém háji. Jedná se o 2ks bříz a 12ks smrků, které jsou označeny barvou. 

Kácení provede odborná firma z

většinou odvětvené. Výpočtem se jedná o 2m3 břízy a 8m3 smrků. 

Havlovice nabízí zájemcům, kteří obálkovou metodou předloží svoji nabídku. 

Součástí nabídky je i závazek, že veškerá dřevní hmota

uklizena do 7 dnů od pokácení

zájemce kauci ve výši 3.000,

Větve není dovoleno pálit.

pozemcích ve vlastnictví obce. V

pozemků jiného vlastníka, vyjedná si 

vstupem na pozemek.  

Zájemci doručí své nabídky v

do 15 hodin na obecní úřad v

cenu za palivové dřevo a kontaktní údaje včetně telefonu. 

budou všichni uchazeči písemně informován

Případné bližší informace poskytne starosta obce ing. Pavel Dvořáček 

(603558845). 

V Havlovicích dne 22.3.2016

                                                                                             

                                                                                                 

 

 

Obec Havlovice 

Palivové dřevo -  nabídka 

Obec Havlovice provede na své náklady do 15.4.2016 kácení některých stromů 

urnovém háji. Jedná se o 2ks bříz a 12ks smrků, které jsou označeny barvou. 

Kácení provede odborná firma z plošiny. Dřevo bude v různých délkách 

odvětvené. Výpočtem se jedná o 2m3 břízy a 8m3 smrků. 

Havlovice nabízí zájemcům, kteří obálkovou metodou předloží svoji nabídku. 

je i závazek, že veškerá dřevní hmota včetně větví, bude 

7 dnů od pokácení. Na potvrzení tohoto závazku složí vybraný 

zájemce kauci ve výši 3.000,-Kč. Ta mu bude v případě splnění závazku vrácena.

Větve není dovoleno pálit. Úklid dřeva bude proveden na vlastní nebezpečí a po 

pozemcích ve vlastnictví obce. V případě, že bude nezbytně nutné využít 

pozemků jiného vlastníka, vyjedná si vybraný zájemce osobně souhlas se 

nabídky v zalepené a podepsané obálce do úterý 29.3.2016 

do 15 hodin na obecní úřad v Havlovicích. Obálka musí obsahovat nabídnutou 

cenu za palivové dřevo a kontaktní údaje včetně telefonu. Ve středu 30.3.2016 

budou všichni uchazeči písemně informováni o výsledku řízení.  

Případné bližší informace poskytne starosta obce ing. Pavel Dvořáček 

22.3.2016   

                                                                                             Ing. Pavel Dvořáček

                                                                                                 starosta obce 
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Případné bližší informace poskytne starosta obce ing. Pavel Dvořáček 

Ing. Pavel Dvořáček 

starosta obce        


