
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  
Martin Hinterholzinger 
předseda o. s. Mnetěš 

         V Mnetěši dne 12. 6. 2013 

 

Vyjádření k dopisu ze dne 19. 6. 2013  

K Vašim konkrétním bodům Vám sdělujeme následující. 
 

V souladu se stanoviskem Státní rostlinolékařské správy musíme konstatovat, že 
uživatel je povinen se řídit etiketou na přípravku a dalšími pravidly podle zákona č. 326/2004 
Sb., o rostlinolékařské péči a případnými prováděcími předpisy. Zákon, tak jak je uvedeno ve 
stanovisku, klade požadavky na ohlašování pouze v případě vysoce toxických přípravků podle 
§ 50, kdy fyzická nebo právnická osoba je povinna požádat rostlinolékařskou správu o 
souhlas s použitím. V jiných případech není oznamovací povinnost stanovena. Dozor v rámci 
tohoto zákona vykonává Rostlinolékařská správa. 

Oblasti využívané širokou veřejností nebo zranitelnými skupinami obyvatel jsou 
stanoveny demonstrativním výčtem v § 2  písm. x) zákona č. 326/2004 Sb., v platném znění 
(dále jen zákon). To znamená, že touto legální definicí jsou vyjmenovány příklady takových 
ploch. 

Ze stanoviska i z výše uvedeného vyplývá, že pokud kdokoli dojde k přesvědčení, že 
předpisy zmiňované ve stanovisku jsou porušovány, tak se může obrátit prostřednictvím 
podání podle §37 odst. 1-4 zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád) na příslušný územní útvar 
Státní rostlinolékařské správy.  

Martin Minarčík, který hospodaří na pozemcích kolem cesty k Řípu, bude nahlašovat 
aplikaci postřiků do školy a školky, aniž by mu to legislativa ukládala. 

Statistiku úmrtnosti občanů nám nepřísluší komentovat, nemáme k dispozici žádné 
lékařské zprávy ani statistiky úmrtnosti a vzhledem k citlivým a soukromým údajům je 
nebudeme zjišťovat.   

Používání pesticidu na údržbu chodníků: Přípravek Roundup Biaktiv nevyžaduje 
klasifikaci z hlediska ochrany ptactva, včel, suchozemských obratlovců, půdních 
mikroorganismů, půdních makroorganismů. Roundup Biaktiv lze použít k odstranění nežádoucí 
vegetace na hřištích, chodnících, parkovištích, hřbitovech, skladovacích plochách a v areálech 
podniků a ostatních plochách.  

Vlastnosti pesticidů nám nepřísluší jakkoli komentovat, obraťte se na výrobce nebo na 
Rostlinolékařskou správu. 

V případě dalších dotazů, týkající se Vámi zmíněné problematiky si Vás dovolujeme 
odkázat na Státní rostlinolékařskou správu, která je oprávněná Vám podat požadované 
informace. 
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