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Nařízení Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského  

o zrušení Nařízení o povolení na menšinová použití 

  

 

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (dále jen „ÚKZÚZ“) jako věcně 

příslušný orgán podle § 72 odst. 1 písm. c) v návaznosti na § 76 odst. 4 písm. c) zákona č. 

326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ruší nařízení 

čj. UKZUZ 048841/2014 ze dne 26. června 2014, vydané z důvodu veřejného zájmu ve věci 

rozšíření povolení přípravku Glyfogan 480 SL (evid. č. 3827-14) na menšinová použití 

(použití do okrasných a ovocných školek proti plevelům).  

 

Čl. 1 

 

Toto nařízení ÚKZÚZ o zrušení rozšíření povolení na menšinová použití podle čl. 51 

odst. 2 nařízení EP nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho vyhlášení, za den jeho vyhlášení se 

považuje den jeho vyvěšení na úřední desce Ministerstva zemědělství. 

 

Čl. 2 

 

ÚKZÚZ stanovíl v souladu s ust. článku 46 Nařízení ES odkladnou lhůtu pro uvádění 

na trh přípravku Glyfogan 480 SL a to do 17. června 2016, a odkladnou lhůtu pro používání 

nakoupených zásob tohoto přípravku opatřených etiketou uvedenou do souladu s nařízením 

čj. UKZUZ 048841/2014 ze dne 26. června 2014, a to do 31. prosince 2017. Tyto lhůty 

začínají běžet dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení o zrušení povolení. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                         Ing. Pavel Minář, Ph.D.                                                                                                 

                                                                                                         ředitel odboru  



Rozhodnutí  čj. UKZUZ 002162/2017 ze dne 9. 1. 2017/UKZ  -  glyfogan 480 sl. zrušení.pdf 

                                                                       2 

 
ÚKZÚZ    Telefon:  543  548 111 ID DS: ugbaiq7                     www.ukzuz.cz 

Adresa sídla: Hroznová 2,    Tel./Fax: 543  211 148                       ukzuz@ukzuz.cz IČ: 00020338 

656 06 BRNO 

 

 

 

datum vyvěšení na úřední desce ÚKZÚZ:  

 

datum vyvěšení na úřední desce MZe:  

 

datum snětí z úřední desky ÚKZÚZ:  

 

datum snětí z úřední desky MZe:  


		2017-01-09T13:21:44+0100




