
Oz.nánrení
Jlodle § 51 or]st, 1 plsr,,r.:}r: l.,r 3 Ll(lst, 2 písnr. a) zálrona č. J2ól2004 Str.

o rostlincrlékařskc pcii i l.; zfi]č-flě rrěliterýt:h struvisejicích zákonů,
y platnént zněnír. 

"s 
9 a § 1r_* rrhiášk: č.32'/12012 Sb,, o ochraně včel,

n,ěř,e, r,odních organisnrú a dal,ších necílových organismů při použití
přípravků na ochranu rostlin a l-r,hláška č. 428120l^'7 Sb., kterou se

nrění rryhláška č.32712012 Sb. o ochraně včel, zvěře, vodních organism,Ů
a dalších necílor"Ych organisnrů při použití přípravků na ochranu
rostlin

Oznamujitítnto

a) aplikaci přípravku rrebezpečného nebo zvIášt'nebezpečnélro pro včely2

olisk podacího razitka:

[Xl doteenym chovatelům r,čel /]najiíelé ýčelsteý v tlosahu tkm od hranic o,šeířovaného pozemku nejpozději 48 hodin

před aplikací)

l) Uživatel pozemku-ošetřol,atel poro§tu (p,o.-názevflrm)),síd!o, tC; f.o.-jméno,příjmenÍ,adresa,datumnarozenÍ):
, t.).t Itl{ l\.{ l, i/lri'.i}Íi|,:ilt.í ,,,".piloadnv ollsl lazllka -':;,,,] l;1,11,i,,,l,

lťi,: j3,];,.ii'l i}] i,l,i 1,1,r: i§]t,1,1!) ()()2

Ia,(.]: ].sii j3;7,1 l,;Ii : t'7-].5lj.\.t?74
-9_

2) Jméno a příjmení a telefonické spojení (či jiný kontakt) na osobu, která jedná jménem osoby v bodě l a Přijímá
oznámení o případném úhynu zvěře:

Fau )L§Lét Jot,: ?tt c$ .rk

3) Úctaie o aplikaci přípravku:

l posledn í novela zákone m č, 299l20l"1 Sb., účinný od l . l 2, 20l'l; a vyh láška č, 42812017 Sb. účinná od 26.12.2017
2 aplikaci tank-mixů dvou nebo více přípravků, které nejsou nebezpečné pro včely, nebo takových přípravkŮ s hnojivem není
nutné oznamovat clotčeným včelařům, ale.ie nutné dodržovat opatřenijako pro přípravky nebezpečné pro včely (např. aplikace na porost
navštěvovaný včelarni.jen po ukončení denniho letu včel, ne.ipozděii do 23 hodiny příslušného dne, ap.)

katastrální úzerní Číslo půdního
bloku dlc

LPl Su
(popř. purc,. čí,slcl)

Výměra
(ha)

Plodina PŤedpokládané
datunl

apl ikace
(den, nlěsic, rok)

Přepokládaný
čas aplikace

(u přípravkťt
ne bezpečných
pro včely při
aplikaci na

porosÍ
navštěvovaný

včelami)
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3) Přípravek, který má být aplikován:

Datum podáni: il ,l,, toh

!r t; lt lt,: l*,{ Z tl M,,lit] i'] l,i1- t{"{ u,o,

rii!) -,::] i)i I l] l ('!,:, \*)

tcl.: :ii]j -i,,j() L)i ],1,) 1';11; §§.1 li,:i! ()()2

lČ(): 2.sil33,i-i,i t]l(]: CZ2iS]377,,l
.9"

razítko a podpis

Obchodní název přípravku Dávka na ha Celkové
množství

Učel aplikace
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