
1
 min. 48 hodin před provedením aplikace přípravku oznámit dotčeným chovatelům včel a místně příslušným 

obecním úřadům v dosahu 5 km od hranice pozemku plánovanou aplikaci přípravku 
2 přípravek označený jako nebezpečný pro včely nebo směs přípravků, popř. směs přípravků s pomocným 

prostředkem nebo hnojivem, tzn. směsi nebezpečné pro včely, mohou být aplikovány na porost navštěvovaný 

včelami pouze po ukončení denního letu včel, a to nejpozději do dvacáté třetí hodiny příslušného dne 
3
 přípravek označený jako zvlášť nebezpečný pro včely nebo směs přípravku nebezpečného pro včely s 

dalším přípravkem, popř. směs přípravků s pomocným prostředkem nebo hnojivem, tzn., směsi zvlášť 

nebezpečné pro včely, nesmí být aplikovány na porost navštěvovaný včelami a na stromy a keře v květu, při 

výskytu medovice nebo mimokvětního nektaru, které navštěvují včely 
4
 chovatel včel je povinen písemně oznámit místně příslušnému obecnímu úřadu údaje k umístění trvalých 

včelstev každoročně do konce února a přechodných stanovišť včelstev nejpozději pět dnů před jejich 

přemístěním 

Přílohou oznámení jsou „Informace o přípravku a místu aplikace“, bez nichž je toto oznámení 

NEPLATNÉ. 

Oznámení aplikace přípravku nebezpečného nebo zvlášť nebezpečného pro včely 

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

rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění
1
, v provedení  

dle§ 10 vyhlášky č. 327/2012 Sb., o ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších necílových 

organismů při použití přípravků na ochranu rostlin (dále jen „přípravek“) 

 

Oznamuji tímto aplikaci přípravku nebezpečného
2
 nebo zvlášť nebezpečného pro včely

3
 

 místně příslušnému obecnímu úřadu  

 dotčeným chovatelům včel
4
  

 

1) Identifikační údaje o ošetřovateli porostu: 

Ošetřovatel porostu       Agro Bouček s.r.o. 
Kasejovice 242, 335 44  Kasejovice 

27985156 

  

Uživatel pozemku/ů, na 

kterém/ých bude 

prováděna aplikace 
(nevyplňujte, pokud je stejný 

jako ošetřovatel pozemku) * 

 

 

 

* nepovinný údaj 
 

2) Jméno, příjmení a telefonický kontakt osoby, která jedná jménem osoby v bodě 1 

Jméno a příjmení Stanislav Levý 

Tel. kontakt 776227025 

  

 

Jméno a příjmení osoby podávající oznámení: Stanislav Levý 

 

Datum podání:      7.7.2017                   

 

 

                                                                                              …………………………….. 

                        

podpis (razítko)                       



 

Příloha k oznámení: Informace o přípravku a místu aplikace 

 
 

Číslo dílu 

půdního bloku 

(DPB) dle LPIS 

(popř. parcelní 

číslo/a) 

Katastrální území 

 

 

Okres 
Výměra 

(ha) 
Plodina Obchodní název přípravku 

Dávka 

přípravku 

na 1 ha  

Předpokládané datum 

a hodina aplikace 

9401/10 Kasejovice Plzeň – jih 1 brambory ACTARA 25 WG 0,08 kg 9.7.2017     20:00 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 

 


