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Poskytnutí informací na základě žádosti  
dle § 4a odst. 1 a 2 písm. a) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,  
ve znění pozdějších předpisů 

 

Úřad městského obvodu Pardubice I, sídlem U Divadla 828, 530 02 Pardubice, obdržel dne  
9. 11. 2022 Vaši žádost o informace ve smyslu § 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ze dne 3. 11. 2022, v níž požadujete poskytnutí 
bližších informací ohledně provádění likvidace plevele; konkrétně pak žádáte o zodpovězení 
následujících dotazů: 

1) Jaký chemický přípravek byl použit na likvidaci plevele na pozemní komunikaci v okolí 
kostela Panny Marie Sedmibolestné zvaného „Kostelíček“? 

2) Na jakém základě se rozhoduje o tom, kdy, kde a v jaké koncentraci bude chemický 
přípravek použit? 

3) Prochází chemická likvidace plevele nějakých schvalovacím procesem? 

4) Bude obdobným způsobem likvidován plevel na pozemních komunikacích ve správě 
Úřadu městského obvodu Pardubice I i nadále a v jakých intervalech? 

 

K dotazu uvedenému pod č. 1) uvádíme, že k likvidaci rostlin na pozemních komunikacích byl 
v tomto případě použit chemický přípravek nazvaný CLINIC TF.  
K dotazům uvedeným pod č. 2), 3) a 4) lze poté souhrnně uvést, že užívání tohoto chemického 
přípravku jakož i veškerá likvidace plevele je v souladu se zákonem č. 326/2004 Sb., 
rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „zákon“), a prováděcí předpisem, kterým je vyhláška č. 132/2018 Sb., o přípravcích 
a pomocných prostředcích na ochranu rostlin, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška“).   
Likvidace plevele prostřednictvím chemických přípravků je prováděna pracovníky s odbornou 

způsobilostí pro nakládání s přípravky ve smyslu § 86 zákona, a to na základě rozsahu zasažení 
dotčené plochy (zde pozemní komunikace) plevelem určeným k likvidaci. Tento zásah je poté 
zaznamenán v tabulce – záznam o používání přípravků nebo pomocných přípravků – v souladu 

s § 60 zákona a § 11 vyhlášky.  
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