CENÍK DŘÍVÍ
platný od 25. 8. 2018
Loketské městské lesy s. r. o., Dvory 31, 357 33 Loket, IČ 2521 3342, DIČ CZ25213342
společnost zapsána u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 9153









Dříví v délkách 2 nebo 4 m.
Ceny na manipulačním skladu Pískový vrch nebo na odvozním místě v lese (dle aktuálních dostupnosti).
Ceny bez dopravy (u min. 20 PRM jsme dopravu schopni zajistit – platí se dopravce) a bez nakládky.
Ceny jsou uvedeny buď na prostorový metr (PRM) nebo za metr krychlový (m3).
Platby pouze v hotovosti před odvozem dříví.
Dříví je měřeno prostorově (délka hráně x výška hráně x délka sortimentu), výsledkem měření je prostorový
metr (PRM).
Přepočtové koeficienty u palivového dříví jsou: jehličnany 1 PRM = 0,64 m3, listnáče 1PRM = 0,54 m3.
U palivového dříví činí DPH 15 %.

sortiment

cena v Kč za 1 PRM
bez DPH
522,480,565,704,-

Dříví palivové jehličnaté
Dříví palivové listnaté měkké (osika, vrba, topol)
Dříví palivové listnaté - olše
Dříví palivové listnaté – bříza Prodej pozastaven od
15. 9. 2018 do odvolání
Dříví palivové listnaté tvrdé (buk, dub, jasan, javor)
726,Prodej pozastaven od 15. 9. 2018 do odvolání
Jiné sortimenty pouze po předchozí domluvě.

cena v Kč za 1 PRM
vč. DPH
600,552,650,810,835,-

Prodej odřezků z odvozních míst v lese je po domluvě s hajným možný za cenu 575,- Kč/1m3 vč. DPH (500,- Kč bez
DPH).
V omezeném množství je možný prodej odřezků z manipulačního skladu. Cena je 450,- Kč/1PRM vč. DPH (391,- Kč
bez DPH).
Je možné domluvit nakládku za cenu 69,- Kč za 1 PRM vč. DPH (to je 60,- Kč bez DPH)

František Kolář
jednatel
602 415 379
Loketské městské lesy, s. r. o., ve svěřených lesích hospodaří trvale udržitelným způsobem (zaručujeme, že lesy
zachováme příštím generacím ve stejné nebo lepší kvalitě). Držitel osvědčení o účasti v regionální certifikaci lesů
PEFC/08-21-01/0510.

