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P.OZHODNUTÍ

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, se sídlem Hroznová 2,603 00 Brno (dále
jen ,,ÚKZÚZ") jako věcně příslušný orgán ve smyslu § 2 odst. 1 písm. e) zákona
ě.747l2002sb,, oÚstředním kontrolním azkušebním ústavu zemědělském aozméné
některych souvisejících zákonů (zákon o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu
zemědělském), ve znéni pozdějších předpisů, v Ťizeni ve věci uvádění do oběhu ohlášeného
hnojiva podle § 3a odst. 3 zákona č.156l1998 Sb,, o hnojivech, pomocných půdních látkách,
rostlinných biostimulantech a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd
(zákon o hnojivech),ve zněni pozdějších předpisů,

rozhodl takto:

Právnické osobě vÁpBNre. VITOUL s.r.o., č.p. I32,78327 Mladeč, IČ 60778130 (dále jen

,,ohlašovatel") se uděluje §ouhlas uvádět do oběhu hnojivo:

Vápenec velmi jemně mleQi, druh B.

Výrobce: VÁPENKA VITOUL s.r.o., č.p. 132,7832I Mladeč, IČ 60778130

odůvodnění:

Podáním ohlašovatele, které bylo ÚrZÚZ doručeno dne 11,05.2022, bylo oznámeno
ve smyslu § 3a zákona o hnojivech uvedení předmětného výrobku do oběhu v České republice.
Úl<ZÚZkonstatuje, že hnojivo odpovídá typu 17.1.1 uvedenému ve vyhlášce ě.47412000 Sb.,

vezněni pozdějších předpisů, amiže být tedy nazákladé provedeného ohlášení uváděno
do oběhu.

ÚrZÚZ upozorňuje ohlašovatele, že schválené zněni etikety/příbalového letáku co se týká
obsahu požadavků dle § 7 odst. 1 písm. e) zákona o hnojivech,tj.varovnáoznačeni a informace
pro manipulaci a pokyny k ochrané zdravi a bezpečnost lidí a k ochraně životního prostředí,
podléhá kontrole jiných orgánů státní správy kompetentních podle zv|áštnich předpisů (zejm.
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České inspekci životního prostředí podle zákona č.3501201l Sb., o chemických látkách
a chemických směsích).

Tento souhlas je podle § 3a odst. 3 zákona o hnojivech platný po dobu 5 let.

Hnojivo ieÚl<ZÚZ evidováno pod č.: 0658

poučení o odvolání:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do patnácti dnů ode dne jeho oznámeni k Ministerstvu
zemědělství ČR, podáním učiněným u ÚKZÚZ, Oddělení hnojiv, Za ()pravnou 4, l50 00
Praha. O případně podaném odvolání bude rozhodovat Ministerstvo zemědělství, s výjirnkou
případné autoremedury správního orgánu. Lhůta pro podání odvolání se počítá ode dne
následujícího po dni oznámeni tohoto rozhodnutí. Případně podané odvolání proti rozhodnutí
má odkladný účinek.

Ing. Jaroslav Houček
vedoucí Oddělení hnojiv ÚrZÚZ
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