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ROZHODNUTÍ
Státní rostlinolékařská správa (dále jen "SRS") jako věcně příslušný správní orgán podle
§ 72 odst. 4 písm. c zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých
souvisejících zákonů, v platném znění (dále jen „zákon“), tímto rozhodnutím
povoluje
jednotlivou leteckou aplikaci přípravků na ochranu rostlin dle ustanovení § 52 odst. 7 zákona na
základě žádosti společnosti Air Special, a.s. Podhradí, Vokšice Letiště Jičín 26 (dále jen „účastník
řízení“) ze dne 24. 7. 2013 u zemědělského subjektu Volanická zemědělská, a. s. (dále jen „vedlejší
účastník řízení“)
v katastrálním území Vysoké Veselí č. půd. bloku 9401/6 část, 5401
v katastrálním území Volanice č. půd. bloku 9401/5 část, 9502, 1501/1 část, 0402/2
v katastrálním území Liběšice č. půd. bloku 2302/1 část
přípravky na ochranu rostlin Amistar Top, Bumper Super, Sfera 535 SC, Topsin M 500 SC k ošetření
cukrovky proti škodlivému organismu cerkosporioza.
Aplikovat přípravek lze od 14. 8. 2013 do 20. 8. 2013.
Toto rozhodnutí stanoví povinnosti držiteli tohoto povolení na základě ustanovení § 52 odst. 7
„zákona“:
1. Při letecké aplikaci výše uvedených přípravků musí být dodržena opatření k včasnému varování
místních obyvatel i náhodně se vyskytujících osob spočívající ve vyhlášení letecké aplikace obecním
úřadem způsobem v místě obvyklým (vyhlášením veřejným rozhlasem) a zveřejněním této informace
na úřední desce obecního úřadu. Aplikace přípravku bude nahlášena příslušnému obecnímu úřadu
nejméně 24 hodin předem.
Náhodně vyskytující se osoby budou varovány např. pomocí cedulek v místech obvyklého přístupu
na dotčených pozemcích před možným negativním účinkem letecké aplikace daného přípravku na
zdraví lidí s uvedením termínu, prostoru aplikace, názvu a charakteristiky přípravku.
Letecká aplikace nebude prováděna ve vzdálenosti menší než 100 m od obytných objektů, zahrad a
rekreačních zařízení. Při letecké aplikaci budou dodržena všechna bezpečnostní opatření včetně

používání osobních ochranných pomůcek, pro případ náhodného potřísnění přípravkem bude zajištěn
dostatek pitné vody k očistě.
V případě pohybu osob v bezprostřední blízkosti ošetřovaných pozemků nebo přímo na nich pilot
přeruší aplikaci do doby, než osoby prostor opustí. Pro případnou nežádoucí kontaminaci osob bude
zveřejněn kontakt na místně příslušného agronoma.
Aplikace přípravku musí být nejpozději 48 hodin předem oznámena KHS.
2. Při aplikaci přípravku Bumper Super, Sfera 535 SC a Topsin 500 SC musí být z hlediska ochrany
vodních organismů dodržena ochranná vzdálenost 10 m od povrchových vod.
Při aplikaci přípravku Amistar Top musí být z hlediska ochrany vodních organismů dodržena
ochranná vzdálenost 90 m od povrchových vod.
3. V případě aplikace výše zmíněných přípravků ve směsi s pomocným prostředkem na ochranu
rostlin nebo hnojivem, kdy nebylo použití přípravku v dané směsi Státní rostlinolékařskou správou
vyhodnoceno z hlediska bezpečnosti a účinnosti pro takto ošetřovanou plodinu, je subjekt provádějící
aplikaci odpovědný za případné škody na plodině způsobené danou směsí. Současně je povinen při
aplikaci každé směsi postupovat v souladu s § 51 zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o
změně některých souvisejících zákonů, v platném znění v návaznosti na vyhlášku č. 327/2012 Sb.,
neboť může jít o použití zvlášť nebezpečné pro včely.“
Odůvodnění
Letecká společnost Air Special, a.s. Podhradí Vokšice, Letiště Jičín 26 podala v návaznosti na
rozhodnutí o schválení plánu leteckých aplikací přípravků na ochranu rostlin pro rok 2013 (č.j. SRS
025385/2013 ze dne 3.5.2013) žádost o povolení jednotlivé letecké aplikace dne 24. 7. 2013 (termín
aplikace upřesněn telefonicky dne 12. 8. 2013) zaevidovanou pod č.j. SRS 040581/2013 za účelem
provedení letecké aplikace v katastrálním území Vysoké Veselí č. půd. bloku 9401/6 část, 5401,
v katastrálním území Volanice č. půd. bloku 9401/5 část, 9502, 1501/1 část, 0402/2 a v katastrálním
území Liběšice č. půd. bloku 2302/1 část proti škodlivému organismu cerkosporioza v cukrovce
přípravky Amistar Top, Bumper Super, Sfera 535 SC a Topsin M 500 SC.
SRS vyloučila odkladný účinek odvolání na základě ustanovení § 85 odst. 2) písm. b) zákona č.
500/2004 Sb., správní řád. Aplikace výše uvedeného přípravku na ochranu rostlin je možné aplikovat
jen v přesně stanoveném termínu, a z toho důvodu není možné čekat na uplynutí odvolací lhůty.
V případě pozdní aplikace přípravku na ochranu rostlin by mohlo dojít k vysoké škodě některému
účastníkovi řízení, a proto se SRS z úřední povinnosti rozhodla vyloučit odkladný účinek odvolání.
Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení, a to k Ministerstvu
zemědělství České republiky, odbor rostlinných komodit, prostřednictvím Státní rostlinolékařské
správy, sekce územních útvarů, Oblastního odboru Praha, Ztracená 1099/10, 161 00 Praha 6.
Odvolání proti tomuto rozhodnutí nemá odkladný účinek na základě ustanovení § 85 odst. 2 písm. a)
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.
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