
CR - Státní rostlinolékařská správa, organizační složka státu
SEKCE ÚzpvNÍcH ÚrvanŮ - oet-ešrNÍ ooeón LoUNY
oddělení mechanizace a přípravků na ochranu rostlin, pracoviště Litoměřice
Korespondenční adresa: L'elká Krajskú ], 112 0], Litontěřice

vÁŠ oopts zNaČry zp oNr

NaŠt Č' r'

\'\'Ř]ZU.IE TELEFoN

E,MAIL

DATI JM

sRS 038652/2013

Kučerová/606 043 49l
marie.kucerova@srs. cz

12.01.2013

nské sdruŽení Mnetěš

Ing. Martin Hinterholzinger
Mnetěš 206
4I3 0I Mnetěš

ÍTou"

Věc: odpověd' na dopis oS Mnetěš ze dne 12. 6.2013

Jako odpověd'na Váš dopis ze dne 12. 6.2013, kteý jsme zaevidovali jako přijatý dokument pod čj. SRS03486512013 Vám sdělujeme následující. Drc 29'4.2.013 byla na SRS, praiovišiě Litomcrice doručena
od starosty obce Mnetěš, pana Martina Minarčíka, žádost o r.1'jááření k ,,Výzvě občanského sdruŽení Mnetěš...Vlastní Yýzva byla přílohou dopisu' Dne 6.5.2013 bylo óbci Mnetěš doručeno r.yjádření SRS (čj. SRS025948120|3) k,,Výzvě občanského sdruŽení Mnetěš". občanské sdruŽení Mnetěš reagovalo na lyjádření SRS,které získaio od obce Mnetěš, dopisem ze dne 12.6.2013. Dopis byl doručen prostřednictvím elektronické pošty
a byl zaevidován jako pÍijatý dokument.

Ani po důkladném prostudování dopisu občanského sdružení Mnetěš ze dne 12. 6.2012 si nejsmevědomi nějakého pochybení v našem Vyjádření. Vzhledem k tomu, Že dopis obsahuje jednak záleŽitosti, kterénejsou vkompetenci našeho úřadu, ale především různé podrobné dotazy na ýklad zákonťla ryhlášek, předalijsme jej společně se vŠemi ostatnímí souvisejícími podklády k posouzení právničce Sekce přípravků na ochranurostlin SRS, JlIDr' Renatě Káčerkové.

od JUDr. Káčerkové jsme získali následující stanovisko, vyjádřené v jednotliých bodech.

1' oblasti využívané širokou veřejností nebo zranitelnými skupinami obyvatel jsou stanoveny clentonstrativnínl
výčtem v $ 2 písn' x) zókona č. 326/2001 Sb., v platném znění (dáte jen zókon). To znaneió, že touto tegátní
defi ni c í j s ou vyj m en ov óny p ř í kl a dy t a kový c h p l o c h.

2' Je-li dodržen ncÍvod kpotlžití přípravku na ochranu rostlin, je riziko pro zclraví lidí eliminováno.

3' Posouzení vlivu používaných přípravků na ochranu rclstlin na zc]raví liclí spaclá do výlučné kompetenceStátního zdravotního ústavu v gesci ministerstva zdravotnictví, kteý pri hidnocení píiprnku z ptlhleclu
toxikologie posuzu.fe, zda přípravtgl lze použít v oblastech navštěvovaných^Širokou veřejnoití, popř. zranitelnýntiskupinanli obyuatel- Pokud by byt přípravek na ochranu rostlin y těchto oblastech nepoužitelný, tttusela
by etiketa přípravku zákaz používání v těchto místech obsahovat.

4' Při aplikaci přípravků na ochranu rosÍlin nesmí podle $ 49 odst. l písm. b1 zákona a $ 3 octst. 1 písm. b)zákona docházet k za'sažení rostlin a ploch mimo ošetřovaný pozemei o ,rir být zvotei takový způsob proaplikaci, kteý nepoškozuje okolní porost, zc]raví lic]í a zvířat nebo životní prostředí.

5' Existují-li pochybnosti ýkající se požadavků uvedených pocl bodem 1' k aptikacím přípravků na ochranurostlin' měl by být učiněn podnět na SRS, která je v tomto směru kompetenÍním orgánem k'e kontrolám.

6' Existují-li pochybnosti o hranicích oŠetřouaného pozemku, je kompetentním orgánem Stótní zettěclělsky
a intervenčnífond. Tuto informaci by bylo vhoclné poslq,tnout takiéž občanskému sc]rttňní Mnetěš.

7' s 52b odst. 2 zókona navazuje na režim integrované ochrany rostlin, kteý ná být účinný od t.1.2011
a nespadá do kompetence sekce přípravků na ochrantt rosÍlin sÁs. -l" nutné si uvědontit, že úprava postihujepozeyb, na nichž je prováděno ošetření, nikoti plochy mimo ýto pozemlg,, neboť u nich platí zákonnťt úprava
uvedená pod bodem 4.

s-ídlo organizace: Těšnov 17' 1 17 05 PMHA 1lc:65349563 DlČ: cz65349563
Elektronjcká podání: eoo@srs.cz (datové zprávy se zaručeným elektronickým podpisem)
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8. Z hlediska zásady předběžné opatrnosti bychom z úrovně sekce přípravků na ochranu rostlin SRS
doporučovali, aby obec v pozici zřizovatele škollE oslovila ošetřovatele pozemků k uzavření dohody k pravidlům
o Š etř ov ání a vz áj emné inform ov ano s t i.

9. V postupu oBo Louny neshledóvám z předaných listinných materiálů do této chvíle žódné pochybení.

Ing. Marie Kučerová
rostlinolékařský inspektor

Česká republika
sťátní rostlinolékařská správa
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