otisk podrcího razíd(a:

Oznámení

ákona č.32612004 §b.

podte § 51 odst. 1 písm. a) a b) a odst.2 písm. a)

rostlinolékařské péčia o změně některých souvisejicích zákonů,
v platnóm znéníl,§ P u § r0 vyhtáštry ě. 327t}a12 §b., o ochraně včel,
wéře, vodních organismů a dalších necílových organismů při použití
přípravků na ochranu rostlin2

o

Oznamuji tímto3
a) aplikaci přípravku nebezpďného nebo zvlášť nebezpďného pro včelya

X

místně příslušnémuobecnímu tňadu (nejpozději 48 hodin před aplikací)

řrosim o přeposlání místním dotčeným chovatelům včxl (majitelévčelstev v dosaÍlu 5 km od hranic
ošeřovaného pozemku nejpozději 48 hodin před aplikací)

b) aptikaci přípravku pro hubení htodavců (rodenticidy} na pozemku, který je souČásti honitby

oprevněnému uživateli honitby (nejpozději

f]

j

dny předzahájením aplikace)

Úrtr"anímu kontrolnímu a zkušebnímu ústavu zemědělském u 1UI<ZÚZ1 {nejpozději 3

dny před zahájením

aplikace)

1)

UŽivatet pozem*ku - oŠetřovatel porostu ( jmeno příjmenÍ, bydlíště,telefon IČ:
Leoš Zdráhal Tučín28,

7sl

L6 Želatovice

IČ.46582ls5,te|.732l71893

2)

Jméno a příjmení a telefonické spojení {či jiný kontakt) na osobu, která jedná jménem osoby v bodě 1 a Přijimá
oznámení o případném úhynu zvěře:

3)

ÚOa;e o aptikaci přípravku:

katasfální území

Císlo půdního

Vlfrněra

bloku dle

{ha)

LPISu

(pcpř. pare.

I

Plodina

Předpokládané
datum

aplikace
(den, měsíc, rok)

číslQ

Přepokládaný
čas aplikace
(u

příprn*ů

nebezpečnych
pra včely)

Tučín

88a2/22

6,7

Repka ozimá

l2.4.20l7

19.00hod

Tučín

9917

2,08

Repka ozimá

D.4.2al7

19.30hod

Tučín

99l6

3,39

Repka ozimá

12-4.2ar7

20.00hod

Tučín

9812l2

z,18

Repka ozimá

n.4.2a17

20.30hod

poslední novela ákonem č. 2'7912013 Sb., účinnýod |. l. 2014:
vyhláška č. 327 Dan Sb. o ochraně včel, zvěřg vodních organismů a dalšícb necíioqých organismů při použiťpfipravků na ochranu
rostlin, účinnáod l. listopadu 20l2;
3
zakřížku.lte,trodnou variantu oanámeni
a
aplikaci tank-mixů dvou nebo více přípravků, které nejsou nebezpečné pro včely, nebo takových přípravkŮ s hnojivem není
nuiné oznamovat dotčeným včelařům a obecnímu úřadu, aleje nutné dodržovat opařeníjako pro připravky nebezpeČnépro vČely
(např. aplikace na porost navštěvovaný, včelami jen po ukončenídenního letu včel. nejpozději do 23 hodiny přislušného dne, aP.)
2

3)

Příprave\ který má být aplikován:
Obchodni název přípravku

Cislo šarže (u aplikace

přípru*ka pro hubení hlodatců
- radenticidy)

Nurelle D

16158200

Dávka na
ha

a,6V}n

Celkové

Učel aplikace

množství

8,6lL

K4ltonosec řepkový a
čtyŤzubý

Datum podání:

_5.4.2Ol7
Teítko a po@i§

ii.

LEoš ZDRÁHAL
soukromý zem,ědělec
751 16 TUCIN 28

É:46582185

DlČ: CZ6705O50572

