Oznámení

podle § 51 odst. 1písm. a) a b) a odst.2 písm. a\ zákonač..326t2004 Sb. o rostlinolékařské PéČia o změně
vodních
nuxt"ri,.n souvisejicích zá-konů, v platném zněníl, § 9 vyhlášky č.327 t2012 Sb., o ochraně vČel, zvěře,
organismů a dalšíih necílových organismů při použiti přípravkŮ na ochranu rostlin2

Oznamuji tímto3
a)

aplikaci přípravku nebezpečného nebo z-llášť nebezpečného pro včel/
nejPozději 48 hodin
aoteenym chovatelům včel (majitelé včelstey v dosahu 5 lvn od hranic ošetřovaného Pozemku

[Ml

před aplikací)

je součásti honitby
b) aplikaci přípravku pro hubení hlodavců (rodenticidy) na pozemku, který

1-1

|-l

oprávněnému uživateli honitby (nejpozději 3

dny

před zahájením aplikace)

j
úrtr"aoímukontrolnímu a zkušebnímu ústavu zemědělskému 1Úl<ZÚZ7 @ejpozději

drry

Před zahájením

aplikace)

1)

datum narozenÍ):
Uživatel pozemku - ošetřovatel porostu (p.o. - název firmy, sídlo, IČ; Í.o. - jméno, příjmenÍ, adresa,

_PODYJÍ, a.s.
_Horní Břečkov 72
IČo 60705299

2\

jedná jménem osobY v bodě 1 a Přijímá
Jméno a příjmení a telefonické spojení (či jiný kontakt) na osobuo která
oznámení o případném úhynu zvěře:

_Ing.

Leoš Chytka
tel.73967'7408

3)

Úda;e o aplikaci přípravku:
katastrální území

Císlo půdního

Výměra

bloku dle

(ha)

Plodina

Předpokládané
datum

aplikace

LPlSu

(den, měsíc, rok)

(popř. parc. číslo)

Přepokládaný
čas aplikace
(ú přípravkťt
nebezpečných
pro včely)

-

18:00

Horní Břečkov

3803/1

24,59

Řepka ozimá

|5.-22.4.2018

7:00

Horní Břečkov

3702lI

80,84

Řepka ozimá

15.-22.4.2018

7:00 * l8:00

Homí Břečkov

200Il3

60,57

Řepka ozimá

15.-22.4,2018

7:00

-

18:00

poslední novela zákonem é, 299 12017 Sb., účinnýod 1 - |2. 2017 :
při použití PříPravků na ochranu
vyhláška č. 327 l20l2 Sb. o ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších necílových organismů
rostlin ve znění vyhlášky é. 42812017 Sb., novela účinnáod 26. 12. 2017;
3 zakí ižkujte vhodnou variantu ozrámení
není
a
aplikacitank_mixů dvou nebo více přípravků, které nejsou nebezpečné pro včely, nebo takových přípravků s hnojivem
(naPř. aPlikace na Porost
vČelY
jako
nebezpeČné
pro
přípravky
je
opatření
dodržovat
Pro
nutné
ale
včelařům,
nutné oznamovat dotčeným
navštěvovaný včelamijen po ukončení denního lefu včel, nejpozději do 23 hodiny příslušnéhodne, aP.)
1

2

