
Oznámení
podle § 5l odst. l písm. a) a b) a odst.2 písm. a) zákona é.32612004Sb.
o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonůo

v platném zněníl, § 9 a § 10 vyhtášky č.327120|2 Sb., o ochraně včelo

měře, vodních organismů a dalších necílových organismů při použití
př,ípravků na ochranu rostlin a vyhláška č. 42812017 Sb., kterou se

mění vyhláška č. 32712012 Sb. o ochraně včel, zvéíe,,vodních organismů
a dalších necílových organismů při použití přípravků na ochranu
rostlin

Oznamuji tímto

a) aplikaci přípravku nebezpečného nebo zvlášť nebezpečného pro včely2

l X l aoteenym chovatelům včel (majitelé yčelstev v dosahu 2 km od hranic ošetřovaného pozemku nejpozději 48 hodin

před aplikací)

1) Uživatel pozemku - ošetřovatet porostu (p.o. - názevfirmy, sídlo, tČ;Í.o.- jméno, příjmenÍ, adresa, datum narozenÍ):
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2) Jméno a přijmení a telefonické spojení (čijiný kontakt) na osobu, která jedná jménem osoby v bodě l a Přijímá
oznámení o případném úhynu zvěře:

3) ÚOale o aplikaci přípravku:

l poslední novela zákone m č. 29912017 Sb., účinný od | , l 2. 2017; a vyhláška č. 42812017 Sb.účinná od 26.12.20l'7
2 aplikaci tank-mixů dvou nebo více přípravků, které nejsou nebezpečné pro včely, nebo takových přípravkŮ s hnojivem není
nutné oznamovat dotčeným včelařům, aleje nutné dodržovat opatřeníjako pro přípravky nebezpečné pro včely (např. aplikace na porost

navštěvovaný včelamijen po ukončeni denního letu včel, ne.jpozdě.ji do 23 hodiny přís|ušného dne, ap.)
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3) Přípravek, který má být aplikován:

Datum podání: 3 1. &ýo
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Obchodní nazev přípravku Dávka na ha Celkové
množstvi

Účel aplikace
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