
oznámení aplikace přípravku nebezpečného nebo wlášť nebezpečného pro včely

podle § 51 odst. 1 písm. a), odst. 2 písm. a) a odst. 7 plp. c) zákona,č, 326/2004 Sb,, o

rostiinoléĚařské péči á o zmeicněkteých souvisejícíchzákoni, v platném měnj', v provedení

dle§ 1 0 vyhlášky 8. szl tzotz Sb., o ochraně včel, měíe, vodních organismů a dalších necílových

orgánismů při použití přípravků na ochranu rostlin (dále jen ,,příPravek")

Oznamuji tímto aplikaci pffpravku nebezpečného2 nebo zvlášt, nebezpečného pro včeý

r místně příslušnému obecnímu úřadu

o dotčenýmchovatelůmvčela

1) Identiíikační údaje o ošetřovateli porostu:

(po- náeev firrny, sídlo, IČ; Fo- jméno, příjmení, adresa bydliště, datvmnarozenÍ/IČ)

Jindřich Alt, Kozlov ice 27,413 01 záiňí, tČo z l zsltzts

Ošetřovatel porostu Jindřich Alt

Kazlovice27

413 01 Záluží

Uživatel pozemku/ů, na
kterém/ých bude
prováděna aplikace
(nevyplňujte, pokud j e stejný
jako ošeřovatel pozemku) *

* nepovinný údaj

2) Jménoo příjmení a telefoniclcý kontakt osoby, která jedná jmónem osoby v bodě 1

Jméno a příjmeni Jindřich Alt

Tel. kontakt 60644676s

Jméno a příjmení osoby podrávající omámení: Jindřich Alt

Datum podání: 15,4.2018
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podpis (razítko)
t min. 48 hodin před provedením aplikace přípravku ozrámit dotčeným chovatelům včel a místně PřísluŠniim
obecním uřadům v dosahu 5 km od hranice pozemku plánovanou aplikaci přípravku
2 přípravek označený jako nebezpečný pro včety nebo směs přípravk&, popř. směs přípravkŮ s Pomocným
piostiedkem nebo hnojiverrr, tzr. směsi nebezpečné pro včely, mohou být aplikovány na porost navštěvovaný

ue"tu*i pouze po ukončení dennfiro letu včel, a to nejpozději do dvacáté ťetí hodiny příslušného dne
3 přípravek ozňačený jako zvlášt'nebezpďný pro včely nebo směs přípravku nebezpečného Pro vČelY s

aatim přípravkem, pópr. směs přípravků s pomocnylm prosředkem nebo hnojivem,tm., směsi zvlaŠť

netrezpirne pro včeiy, nesmí být aplikovány na porost navštěvovaný včelami a na stromy a keře v květu, při

rďskytu medovice nebo mimokvětního nektaru, které navštěvují včely
a lhovatel včel je povinen písemně onémiímístně příslušnému obecnímu úřadu údaje k umístění trvalých

včelstev kazdoiočně do konce února a přechodných stanovišť včelstev nejpozději pět dnŮ předjejich
přemistěním
řřflonoo oznámení jsou ,Informace o přípravku a místu aplikace*o bez nichž je toto oznámení
NEPLATNÉ.
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