Otisk podacího razítka:

Oznámení
podle § 51 odst. 1 písm. a) a b) a odst. 2 písm. a) zákona č. 326/2004 Sb.
o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů,
v platném znění1, § 9 a § 10 vyhlášky č. 327/2012 Sb., o ochraně včel,
zvěře, vodních organismů a dalších necílových organismů při použití
přípravků na ochranu rostlin2

Oznamuji tímto3
a) aplikaci přípravku nebezpečného nebo zvlášť nebezpečného pro včely4
místně příslušnému obecnímu úřadu (nejpozději 48 hodin před aplikací)
dotčeným chovatelům včel (majitelé včelstev v dosahu 5 km od hranic ošetřovaného pozemku nejpozději 48 hodin
před aplikací)

b) aplikaci přípravku pro hubení hlodavců (rodenticidy) na pozemku, který je součásti honitby
oprávněnému uživateli honitby (nejpozději 3 dny před zahájením aplikace)
Státní rostlinolékařské správě (nejpozději 3 dny před zahájením aplikace)
1)

Uživatel pozemku - ošetřovatel porostu (p.o. - název firmy, sídlo, IČ; f.o. - jméno, příjmení, adresa, datum narození):
RBQ Sady, s.r.o.
IČ: 01503821
Pražská 298, Nehvizdy
250 81
ID LPIS: 76697

2)

ID SZR: 1007454558

Jméno a příjmení a telefonické spojení (či jiný kontakt) na osobu, která jedná jménem osoby v bodě 1 a přijímá
oznámení o případném úhynu zvěře:
Bc. Pavel Vodseďálek, tel. +420 606 751 015

3)

Údaje o aplikaci přípravku:
Katastrální území

Číslo půdního
bloku dle
LPISu

Výměra
(ha)

Plodina

(popř. parc. číslo)

1

Předpokládané
datum
aplikace
(den, měsíc, rok)

Přepokládaný
čas aplikace
(u přípravků
nebezpečných
pro včely)

Králová

9002/3

19,97

Jabloně

19.4.2014

6:00-24:00

Králová

9103/1

15,75

Jabloně

19.4.2013

6:00-24:00

Králová

0001

22,12

Jabloně

20.4.2014

6:00-24:00

Králová

0102/5

2,54

Jabloně

20.4.2014

6:00-24:00

Králová

0102/7

4,83

Jabloně

20.4.2014

6:00-24:00

Králová

1002/2

2,39

Jabloně

20.4.2014

6:00-24:00

poslední novela zákonem č. 199/2012 Sb., účinný od 1. července 2012;
vyhláška č. 327/2012 Sb. o ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších necílových organismů při použití přípravků na ochranu
rostlin, účinná od 1. listopadu 2012;
3
zakřížkujte vhodnou variantu oznámení
4
aplikaci tank-mixů dvou nebo více přípravků, které nejsou nebezpečné pro včely, nebo takových přípravků s hnojivem není
nutné oznamovat dotčeným včelařům a obecnímu úřadu, ale je nutné dodržovat opatření jako pro přípravky nebezpečné pro včely
(např. aplikace na porost navštěvovaný včelami jen po ukončení denního letu včel, nejpozději do 23 hodiny příslušného dne, ap.)
2

3)

Přípravek, který má být aplikován:
Obchodní název přípravku

Topas 100 EC

Datum podání: ________________

Číslo šarže (u aplikace
přípravku pro hubení hlodavců
- rodenticidy)

Dávka na
ha

0,25 l

Celkové
množství

16,9

Účel aplikace

Padlí jabloňové

_________________________
razítko a podpis

