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Objednávka č. 9622000024 - zpracování entomologického průzkumu a hodnocení vlivu záměru

Bytová výstavba Kamenný vrch II

Na základě Vaší nabídky ze dne 19.3.2020 objednáváme u Vás zpracování entomologického průzkumu pro

účely zpracování dokumentace EIA pro posouzení záměru: „Bytová výstavba Kamenný vrch II" podle

ustanovení § 8 zákona v rozsahu podle přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

prostředí, ve znění pozdějších předpisů. Při zpracování uvedeného průzkumu a hodnocení vlivu budou

využity poznatky získané při zpracování biologického posouzení tohoto záměru v roce 2018.

Entomologický průzkum bude zpracován obvyklými metodami, přičemž:

• Průzkum fauny hmyzu bude zaměřen na ochranářsky významné skupiny a druhy

• Průzkum bude prováděn v jarním období od dubna do srpna.

• Hmyz bude sbírán pomocí nárazových a zemních pastí, individuálně, smýkáním a dalšími metodami tak,

aby bylo zachyceno co nejširší spektrum druhů.

• Výsledkem bude seznam zjištěných druhů hmyzu s komentáři k druhům ochranářsky nebo jinak
významným.

• Součástí plnění bude doporučení možných opatření k zachování ohrožených druhů na základě údajů
získaných při průzkumu.

Finální verze výsledků průzkumu, hodnocení a závěrečná zpráva budou předány tiskem 3x + digitálně na

CD nosiči. Objednatel má v úmyslu objednat zpracování botanického a zoologického průzkumu, jejichž

poznatky Vám budou poskytnuty pro zapracování v rámci Vámi řešeného průzkumu a hodnocení.
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