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Oznamuji tímto3

a) aplikaci přípravku nebezpečného nebo zvláštr nebezpečnéha pro včelya

1-1 nfstně příslušnému obecnímu úřadu (nejpozději 48 hodin před aptikací)

ffi aotČenym choyatelŮm věe| (majitelé včelslev v dosařtuitm ad hraníc ošetřovaného pozemku nejpazději 48 hodin
před aplikací)

b) aPlikaci připravku pro hubeni hlodavců (rodenticidy) na pozemkun který je součásti honitby

1-1 oprávněnému uživateli honitby (nejpozději 3 dny před zahájením aptilrace)

l) Uávatel Pozemku - oŠetřovrliť,B."ť.l.i"1 
P;fi;ir"#7ť:,:r,sidlo, IČ; ío. - jména, příjmení adresa, datum narození):
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2) Jméno a příjmení a teleforické spojení (Či jiný kontakt) na o§obu, která jedná jménem osoby v borlě 1 a přtjímá
ilznámení o případnérn úhynu zvěře:

ODJt ettC TEL, 4z C/3 4lr

3} Údale o aplikaci přípravku:

katastrálni území Císlo prldního
bloku dle
LPISu

(popř. parc, éíslo)

Výměra
(ha)

Plodina Předpokládané
datum

aplikace
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Přepokládaný
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nebezpečtjch

prollěely)

?u 
^tc<o

§q 0j/t1 Il Perua 02 + /0,,2024 §o,

auNcho $Q 04/41 .4a
^j fa?un 02 4-/o,btq ,J ou

] noslednl novela ákonem t. lggt20l2 Sb., účinný od t. červ*ce 2012;2 vYhláŠkaČ, 327n}nSb, o ochraně včel, zvěře, vodních organisnrú a dalších necílových organismů při pouátí připravků na ochranu, rostli& účinnáod l,listopadu 20t2;
- zakřížkujt€ vhodnou variantu ozrámení
a *Plikaci tgnk-mixú dvou nebo vlce PříPravkŮ, ktelj 

1ejso,u nebezpečné pro včely, aebo takoyých přípravků s hnojivem nenínutné oznamovat dotČeným vČelařŮm a obecnímu úřadu', ale je 
""uiJ 

o"á§""", opxřeníjako p.á prr§."i,rqy,ebezpďné pro včely(např, aplikace na porost navštěvovaný včelami jen po ukončení dennt o l"ú ne"t, nejpozdčji do 23 hbdiny příslušného dne apJ



3) Přípravelq kter"ý má být aplikován:

Óbchodní název přlpravku Číslo šarže (u aplikace
přípravklt pro hubení hlodal ťi

- rodentieidy)

Dávka na
ha

Cetkové
množ§tví

Uč.el aplikace
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