
v Mnetěši 12.06.2013

Yáženápaní Kučerová,

v návaznosti na Vaši omluvu bychom Vás rádi požáďali o opravu Vašeho dokumenfu čj.
SRS 02594812013 reagujícího na naši ''Výzvu o.s. Mnetěšu. Vámi lrydané vyjádření totiž
posloužilo jako podklad a vodítko pro jedruíní zastupitelstva naší obce a je i nadále zveřejněno
na mnetěšských ofi ciálních webových stránkách.

Zapozomost a komentrář by určitě stálo zjištění' proč musi bfi novější registrace výrobku s

bentazonem omezena v návodu SPe větami ve srovnání s dříve registrovanými přípravky.

Dále bychom Vám radi sdělili další vyhrady k citovanému vyjádření SRS:
Yevýzvéo.s. Mnetěš zmiňovaná cesta k ovčínu, která slouží dětem z MŠ, ZŠ i veřejnosti
k pravidelnó rekreaci, je zároveň jedinou místní pffstupovou komtrnikací z abce k ovčínu
a k hoře Říp. Tato cesta se nenacbéni na pozemku určenóm k pěstování plodin nebo chovu
dobytka, naopak se jedná o ostatní komunikaci (veřejně přístupnou úěelovou komtrnikaci) a
ostatní plochu (parcelní č' 705). Proto pro tento případ nelze pouŽívat Vrámi uváděnou ýluku
z oprávnění vstupu na ornou půdu, louku arri pastviny v době, kdy může dojít k poškození
porostů či půdy nebo při pastvě dob1.tka dle ustanovení $63 odst. 3. zák. |14lI992 sb.
Navíc má bfi tato cesta dle platného územního planu a výpisu z katastru nemovitostí
lemována ze západni strany 8-9 m širokým trvalým travnatým porostem s alejí
stromů (pozemek parcelní ě.zzq a z východní strany pruhem travnatého porostu o
proměďivé šířce cca 2-4m (pozemek parcelní ě. 125) po celé délce úseku cesty od hranice
obce k ovčínu tj.cca 550m.
Realita však vypadá naprosto odlišně (obilí roste z jedné strany dokonce úplně u cesty a
travnaté pruhy v dalších pasážíchtéměř chybí nebo jsou velmi úzké, teprve v horní části se
zatravněné úseky vyznamněji rozšiřují). Domníváme se' Že v této lokalitě dacbé"zí k aplikaci
zemědělské chemie a pěStitelské činnosti na pozemcích, kde se taková ěinnost provádět nemá.

Jednání zemědělce vnímáme jako v ťozporu s opatřením obecné povahy - územním plrínem.

Rovněž velmi pravděpodobně koliduje se zásadami správné zemědělské praxe a dobrého
zemědělského a enviromentálního Stavu, protože došlo k nežádoucí změně trvalého travního
porosfu na ornou půdu. Týo pojmy jsou definovány a zakotveny v národní i evropské
legislativě. Pozemky podél cesty tedy nemají bý ornou půdou, ale trvalým travním porostem
aaleji.
Přírodní hranici mezi sledovanou lokalitou a obcí tvoří kory'to Vražkovského potoka. Podél
jeho břehů je v katastru obce umístěn lokální biokoridor (vodní) o minimální šířce 20m. Na
prvrrí pohled je patrné, že intenzivní zeměděiská čirrnost zasahuje nežádoucím způsobem také
do území biokoridoru a ubírá z životního prostoru rnčeného pro místní divokou faunu a flóru.
Zakomentař a pozornost stojí také skuteěnost, že stávající poměry v lokalitě jsou
pravděpodobně v kolizi nejen s platn;ým územním plánem" ale i veřejným registrem půdy _

LPIS. Zarozhoďqící dokument o uspořádarrí v lokalitě a využívání pozemků povaŽujeme
především uzemni plán schválený obecním zastupitelstvem a všemi dotčenými orgány státní
správy azápis v katastru nemovitostí.
Podle tizorunašeho občanského sdruŽení orgán statní sprály (SRS)' anižby podniknul
důsledné místní šetření, posbíral potřebná související fakta a případně nďídilopatření vedoucí
k nápravě stavu, vydal docela nepřesný komentář k velmi citlivé problematice.



RovněŽ írrzeni orgiánu státní správy, Že odstavec zéů<onanemůŽe bý konkrótně naplněn,
protože neexistuje prováděcí vyhláška, není dle našeho nér:oru oprá.,lněné. Myslíme si' že
citovaný zákon je platný a účinný, a proto musí byt vždy piiprovozování jím
upravované činnosti přiměřeným způsobem aplikoviín. Absence doslovného výkladu a
návodu v prováděcí vyhlášce nemůže podvazovat odpovídající výkon a účinnost nadřazeného
obecně závazného právního předpisu. Pokud budete i nadále jiného názoru, prosíme o
příslušnou judikaturu.
Dále citujeme: ,,Podle Legislativních pravidel vlády vyhlášky jako prováděcí předpisy smí byt
vydávány jen na zfulaďě qfslovného zmocnění zákonem a smí obsahovat jen takové právní
norÍny' které odpovídají zákonrrému zmocnění. Jde o zpřísnění zásady secundum et intra
legem, tzn. podle zákonaa v souladu s ním. Podle přísnějšího qýkladu, v soula,du s Ústavou,
by vyhláška vůbec neměla obsahovat právní norÍny v úzkém smyslu slova, ale pouze
upřesňovď významprávních norem obsaŽených v zásadě přímo v zákoně."
Zmocnéní ke vzniku prováděcího předpisu (vyhlášky) k $52b odst.2 v textu zákona326l2004
Sb. uvedeno není.

Ve světle uvedených připomínek povaŽujeme ryjádření orgiínu státní správy zavelmi
nepřesné a matoucí' Žádáme Vas, abyste je uvedli do souladu s fakty a příslušnou legislativou
a opravené zaslali opět na vědomí obci a našemu občanskému sdruŽení.

S pozdravem

Martin Hinterh$frnger
předseda občaského sdruŽení Mnetěš

Příloha 1: omluva [ng. Kučerové
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Marie Kucerova {Marie.Kucerova@srs.cz)
RE: Doplněník vyjádření RLP 2013
24. 5.2A13, 12:14.43

Korn u : Martin206@seznam.cz

Tobrazit konverzaci

Dobrý den,

ve Vašich uvedených údajích máte pravdu, vše jsem ještě překontrolovala' omlouvám se, na mé

straně došlo k omylu, a to pravděpodobně tak, Že při abecedním řazení přípravků v seznamu, které

musím v PC pro získání podrobnějších údajů vždy rozkliknout, jsem omylem klikla o řádek níž, kde je

přípravek BENTAN 48o sL (registrační číslo 3231-oD, účinná látka bentazon 480 g/l, registrant

AgriStar_agrochemicals s.r.o', žádné omezeníSPe větami). Rozdíl ve stanovených Spe větách si

vysvětluji i přes stejný obsah účinné látky u obou přípravků rozdílným datem povolení (Bentan 480 sL

povolen dne 21"'2' 20L]. rozhodnutím č'j. SRs 018253 /za'J't, Benta 480 SL až v roce 2012)'

Ing. Marie Kučerová
rostlinolékařský i nspektor
oddělení mechanizace a přípravků na ochranu rostlin

srÁrruÍ RosTLINor-ÉxaŘsxÁ SPRÁVA
oblastní odbor Louny _ pracoviště Litorněřice
Velká Krajská 1, Litoměřice, PSČ 41z aI

gsm: +420 606 043 491"

ma rie. kucerova @srs. cz
www,srs.cz

From : Ma rti n H i nterholzinger [mailto : Martin206@seznam.cz]

Sent: Friday, May 24,2013 10:44 AM

To: Marie Kucerova

Subjeď: Fwd: Doplnění k vyjádření RLP 2013

Dobý den,
přeposílám slíbené informace.

S pozdravem
Martin Hinterholzinger

Původní zpráva
Od. lukas.zimmer@seznam. cz
Datum: 24.5.2013
Předmět Doplnění k vyjádření RLP 2013

hups : //email. seznam. czl 29.s.2013


