Žádost o stanovisko k plánu letecké aplikace na KHS
Krajská hygienická stanice (+ upřesnění která a adresa příslušného územního pracoviště, kde se aplikace předpokládá)

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

IČ

Adresa sídla / místa podnikání / bydliště:
Kontaktní osoba:

Telefon:

E-mail:

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

IČ

Adresa sídla / místa podnikání / bydliště:
Kontaktní osoba:

Poř. číslo Obchodní název přípravku
1
2
3
4
5

Telefon:

Plodina

E-mail:

Základní údaje o přípravcích, jejichž aplikace je plánována:
Aplikační dávka
přípravku l/ha,
Škodlivý organismus kg/ha, %
Dávka vody / ha
Měsíc aplikace Počet aplikací

Další informace, které žadatel považuje za důležité
(např. tank-mix)

Specifikace plochy, kam je letecká aplikace plánována
Údaje musí odpovídat předložené situační mapě (měřítko nejméně 1:10.000 - může se jednat o tisk z LPIS).

číslo PB dle LPIS

Katastrální území

číslo KÚ

Výměra v ha

přípravek poř. číslo

Návrh opatření nezbytných k včasnému varování místních obyvatel i náhodně se vyskytujících osob a opatření pro řízení rizik, která mají zajistit, že nedojde k žádným negativním účinkům na zdraví náhodně se
vyskytujících osob
Opatření předepsaná žadateli o povolení letecké aplikace: Letecká aplikace přípravku nebude prováděna ve vzdálenosti menší než 100 m od obytných objektů, rekreačních zařízení a zahrad. Při větru vanoucím směrem k
těmto místům, bude vzdálenost prováděné aplikace prodloužena minimálně na 300 m od těchto míst.
Opatření k včasnému varování navržená žadatelem:

Opatření pro řízení rizik k ochraně zdraví navržená žadatelem:

Další opatření navržená žadatelem o stanovisko k plánu letecké aplikace:

Seznam příloh k žádosti pro KHS:

Počet:

1. etiketa přípravku / přípravků
2. bezpečnostní list / listy přípravku / přípravků
3. vytištěná situační mapa / mapy (s vyznačením informací uvedených níže)
4. informace o plánované kulturní či sportovní akci (ve vzdálenosti do cca 3 km od místa předpokládané aplikace), které jsou známé v době podání žádosti (například opakují se každoročně a jsou spojeny s

větším pohybem osob, resp. široké veřejnosti)

5. stanovisko místně příslušného oblastního odboru ÚKZÚZ k plánu letecké aplikace (je vhodné doložit)
6. stanovisko obecního úřadu obce s rozšířenou působností k plánu letecké aplikace (je vhodné doložit)
Situační mapa - v mapě vyznačit (nejlépe v součinnosti s osobou/firmou, pro kterou se má letecká aplikace provádět) :
• příslušné pole/pozemek (včetně čísla katastru, popř. i čísla půdních bloků (PB)), které se má ošetřit – KHS preferuje číslo katastru; ÚKZÚZ kromě katastru i čísla PB
• pozemní komunikace včetně polních a lesních cest v okolí pole/pozemku, které se má ošetřit,
• obydlí (trvale obydlená + určená k rekreaci – tj. rekreační chaty/chalupy…)
• identifikace letiště (název, místo, nevejde-li se vzhledem k velikosti rozlišení na mapu, stačí udat směr a přibližnou vzdušnou vzdálenost od pole/pozemku)
• případně oblasti využívané širokou veřejností nebo zranitelnými skupinami obyvatel (jsou-li v okolí do 3 km od místa plánované aplikace – např. rekreační plochy, kempy, koupaliště, lesoparky využívané k
rekreaci, sportoviště, golfová hřiště, místa s předpokládanými dětskými tábory apod.)
• velikost mapy nejméně 1: 10 000 nebo podrobnější; měřítko - musí být uvedeno na mapě
Datum vyplnění:
Razítko a podpis žadatele:

