
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: 

     (PO- název firmy, sídlo, IČ; FO- jméno, příjmení, adresa bydliště, datum narození/IČ) 

 
     

 

Ošetřovatel porostu  Milan Svoboda, Holetín 57, 539 71 Holetín 

IČO 75018349     DIČ CZ5809141525 

 

  

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 Svoboda Milan 

Tel. kontakt 736481852 

  

 

Jméno a příjmení osoby podávající oznámení: Svoboda Milan 

 

Datum podání: 2.6.2017                        

 

 

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

                        

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 

9001/10 Holetín Chrudim 54,45 Řepka ozimá DECIS MEGA 0,15 5.6. 5 – 9 hod -18 – 23  

6.6.  20 – 23 hod 

1902/3 Holetín Chrudim 54,50 Řepka ozimá DECIS MEGA 0,15 

 

5.6. 5 – 9 hod -18 – 23  

6.6.  20 – 23 hod 

0001/5 Holetín Chrudim 61,79 Řepka ozimá DECIS MEGA 0,15 5.6. 5 – 9 hod -18 – 23  

6.6. 20 – 23 hod 

9902 Holetín Chrudim 5,14 Řepka ozimá DECIS MEGA 0,15 

 

5.6. 5 – 9 hod -18 – 23 

6.6.  20 – 23 hod  

        

        

        

 


