Hlášení o trvalém stanovišti včelstev
Název životní situace
Hlášení o trvalém stanovišti včelstev
Základní popis
Chovatelé včel jsou povinni oznámit místně příslušnému obecnímu úřadu údaje týkající se stanovišť
včelstev a hromadného letu včel.
Oprávněn jednat
Chovatelé včelstev.
Podmínky a postup řešení
Chov včelstev.
Zahájení řešení
Pořídit si včely.
Na které instituci řešit
Místně příslušný obecní úřad, v daném případě odbor životního prostředí MěÚ Vodňany.
Kde, s kým a kdy
Odbor životního prostředí MěÚ Vodňany, náměstí Svobody č. 18/I., kancelář č. 8, Ing Věra Šimková.
Potřebné doklady
Není stanoveno.
Potřebné formuláře
Formulář hlášení o trvalém stanovišti včelstev (originál) je k dispozici u místně příslušné ZO Českého
svazu včelařů (ZO ČSV Vodňany, 38901 Vodňany, Jiří Hřebíček, tel. 732 659 730)
www.vcelarstvi.cz).
Poplatky a úhrada
Bez poplatků.
Lhůty pro vyřízení
Nejsou stanoveny.
Další účastníci
Nejsou stanoveni.
Další činnosti

Nejsou specifikovány.
Elektronická služba
muvod@muvodnany.cz
Postup dle předpisu
•
•

zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících předpisů, ve
znění pozdějších předpisů,
vyhláška č. 327/2012 Sb., o ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších necílových
organismů při použití přípravků na ochranu rostlin

Související předpisy
Nejsou uvedeny.
Opravné prostředky
Nejsou stanoveny.
Sankce
Dle § 79 písm. a) až d) zákona č. 326/2004 Sb. se jedná o přestupek, kdy fyzickým osobám hrozí
pokuta do výše až 50 000,- Kč a dle § 79 písm. e) až h) téhož zákona hrozí právnickým a fyzickým
podnikajícím osobám za správní delikt pokuta do výše 1 500 000,- Kč.
Nejčastější dotazy
Do kdy je třeba nahlásit stanoviště včelstev?
Chovatel včel oznamuje písemně místně příslušnému obecnímu úřadu každoročně do konce února
umístění trvalých stanovišť včelstev.
Nové umístění stanovišť včelstev, včetně kočovných, oznamuje chovatel včel písemně obecnímu
úřadu nejpozději pět dnů před jejich přemístěním.
(§ 7 vyhlášky č. 327/2012 Sb.).
Další informace
ZO Český svaz včelařů
Jiné zdroje informací
www.mzp.cz
www.mze.cz
www.vcelarstvi.cz
Za správnost popisu odpovídá
Odbor životního prostředí MěÚ Vodňany.

Kontaktní osoba
Ing. Věra Šimková, telefon: 383 379 172, e-mail: simkova@muvodnany.cz
Poslední aktualizace
24.09.2015
Konec platnosti
nestanoven

