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ZCHD VŽP OCHD

Žádost o vydání stanoviska k nezbytným opat řením navrženým k ochran ě životního prost ředí
v blízkosti oblasti ošet řované v rámci plánované letecké aplikace

Žadatel (subjekt provádějící leteckou aplikaci):Žadatel (subjekt provádějící leteckou aplikaci):Žadatel (subjekt provádějící leteckou aplikaci):Žadatel (subjekt provádějící leteckou aplikaci):
Název subjektu / jméno a příjmení: IČ / datum narození:

Objednatel letecké aplikace (zemědělský subjekt):Objednatel letecké aplikace (zemědělský subjekt):Objednatel letecké aplikace (zemědělský subjekt):Objednatel letecké aplikace (zemědělský subjekt):
Název subjektu / jméno a příjmení: IČ / datum narození:

Adresa sídla / místa podnikání / bydliště:
Kontaktní osoba:

Základní údaje o přípravcích, jejichž aplikace je plánována (přílohou jsou BEZPEČNOSTNÍ LISTY uvedených přípravků):Základní údaje o přípravcích, jejichž aplikace je plánována (přílohou jsou BEZPEČNOSTNÍ LISTY uvedených přípravků):Základní údaje o přípravcích, jejichž aplikace je plánována (přílohou jsou BEZPEČNOSTNÍ LISTY uvedených přípravků):Základní údaje o přípravcích, jejichž aplikace je plánována (přílohou jsou BEZPEČNOSTNÍ LISTY uvedených přípravků):
Obchodní název přípravku Měsíc aplikace Aplik. množství Aplik. koncentrace Nepříznivě působí, resp. toxický pro:

Adresa sídla / místa podnikání / bydliště:
Kontaktní osoba:

lokalit s výskytem:
OPVZ

Výčet půdních bloků (PB), na kterých má být provedena letecká aplikace, vč. určení možných střetů se životním prostředímVýčet půdních bloků (PB), na kterých má být provedena letecká aplikace, vč. určení možných střetů se životním prostředímVýčet půdních bloků (PB), na kterých má být provedena letecká aplikace, vč. určení možných střetů se životním prostředímVýčet půdních bloků (PB), na kterých má být provedena letecká aplikace, vč. určení možných střetů se životním prostředím
V případě aplikace pouze na část PB je povinnou přílohou žádosti zákres dotčené části PB do ortofotomapy s vyznačením hranice PB (měřítko nejméně 1:10.000 - nejlépe tisk z LPIS).

číslo PB katastrální území
přípravek 
poř. číslo

Nejbližší vzdálenost postřikem zasažené části PB od:

VKP 'voda' VKP 'les' reg. VKP dřeviny ZCHÚ NATURA PCHP





Konkrétní opatření navržená k ochraně životního prostředí  v blízkosti oblasti ošetřované v rámci plánované letecké aplikaceKonkrétní opatření navržená k ochraně životního prostředí  v blízkosti oblasti ošetřované v rámci plánované letecké aplikaceKonkrétní opatření navržená k ochraně životního prostředí  v blízkosti oblasti ošetřované v rámci plánované letecké aplikaceKonkrétní opatření navržená k ochraně životního prostředí  v blízkosti oblasti ošetřované v rámci plánované letecké aplikace
Při alikaci přípravku (název) , tj. přípravku s pořad. číslem budou dodržena následující opatření navržená s cílem
zajistit ochranu výše uvedených částí životního prostředí nacházejících se uvnitř předmětných půdních bloků, nebo v jejich blízkosti:



Vysvětlivky k vyplnění výčtu půdních blokůVysvětlivky k vyplnění výčtu půdních blokůVysvětlivky k vyplnění výčtu půdních blokůVysvětlivky k vyplnění výčtu půdních bloků
číslo PB Celé číslo aktivního půdního bloku tak, jak je uvedeno v LPIS.
katastrální území Uvést ÚPLNÝ název katastrálního území, na kterém se nachází největší část předmětného PB.
přípravek poř. Číslo viz část žádosti "Základní údaje o přípravcích, jejichž aplikace je plánována"

dřeviny dřevina = strom či keř rostoucí jednotlivě nebo ve skupinách mimo les
ZCHÚ ZCHÚ = zvláště chráněná území přírody (viz část třetí zákona č. 114/1992 Sb.)
NATURA NATURA = soustava NATURA 2000 (viz část čtvrtá zákona č. 114/1992 Sb.)

VKP "voda" VKP = významný krajinný prvek (viz ust. § 3 odst. 1 písm. b) zákona č. 114/1992 Sb.)
VKP "les" VKP = významný krajinný prvek (viz ust. § 3 odst. 1 písm. b) zákona č. 114/1992 Sb.)
reg. VKP VKP = významný krajinný prvek (viz ust. § 3 odst. 1 písm. b) zákona č. 114/1992 Sb.)

OCHD OCHD = obecně chráněné druhy rostlin a živočichů (viz ust. § 5 zákona č. 114/1992 Sb.)
OPVZ OPVZ = ochranné pásmo vodních zdrojů
Pokud je žadateli přítomnost ZCHD. VŽP nebo OCHD v lokalitě dotčené postřikem známa, je třeba v příloze uvést bližší specifikaci názvů jednolivých druhů a 
konkrétního geografického určení lokalit s jejich výskytem (např. formou zákresu do mapových podkladů).

PCHP PCHP = přechodně chráněná plocha (viz ust. § 13 zákona č. 114/1992 Sb.)
ZCHD ZCHD = zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů
VŽP VŽP = volně žijící ptáci, tj. druhy ptáků, kteří volně žijí na evropském území členských států ES (ust. § 5a zákona č. 114/1992 Sb.)


