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Měna objednávky: CEK.

30.04.2021

Objednáváme u Vás;
Položka Předmět Obj.množ. MJ Cena celkem

V rámci projektu „Realizace protipovodňových opatření města Brna - etapy VII a Vlil" u
Vás objednáváme zajištění činnosti ekologického dozoru v souvislosti s prováděním kácení
stromu etapy 0.

Náplň činnosti:
a. Zajištění dodržování požadavku orgánu životního prostředí vyplývající z vydané 

výjimky ze základních podmínek ochrany zvláště chráněných živočichů, stanoviska podle 
§4Sí odst. 1, zákona č. 114/199.2 Sb., souhlasného závazného stanoviska k zásahu
do VKP a stavebního povoleni.

b. Ekologický dozor při vlastní realizací stavby - kácení 0. 
souladu s vydanými stanovisky a povoleními ŽP.

c. Monitoring staveniště - kontrola probíhajících prací a jejich koordinace.
d. Dohled nad prováděnými ochrannými opatřeními a kontrola jejich fungování.
e. V případě vyžádání od Objednatele účast na veřejnoprávních (správních) řízeních a 

jednáních za účelem ujasněni n^bo vysvětleni souvislosti 
povoleními.

f. . Vedení dokumentace o výkonu činností ekologického dozoru.
g. Zpracování závěrečné zprávy o výkonu ekologického dozoru pro orgány ochranv

přírody, 1
h. Další činnosti nutné k řádnému provedení činnosti související s ekologickým 

dozorem.

Přílohy:
• Závazné stanovisko ze dne 28, 1. 2019, č.j, MCBS/2.Q19/0015408/PRU.
• Veřejná vyhláška územního rozhodnutí č. 301, č.j. MCBS/2019/0113553/ŠKAR 

ze dne 15. 7. 2019..
• Rozhodnutí doručovaného veřejnou vyhláškou č.j. JMK 67810/2018 ze dne 9.5.2018.

Fakturujte na adresu:

Statutární město Brno, IČO: 44992785, DIČ: 0244992785, Dominikánské

etapy - k zabezpečení

s vydanými stanovisky a

nám. 196/1, 602 00 Brno 2

Na faktuře, prosím, vždy uveďte čislo objednávky.
Bank. spojeni: česká spořitelna, a.s., pobočka Brno



• Příloha č. 1 Informace k etapě 0. etapě kácení

Cena: 32.000,- Kč (bez DPH)
Termín: do 30. 4. 2021

Kontaktní osoba za Kancelář architekta města
(mitrikova.pavla@kambrno.cz).

Přijetí objednávky, prosím, potvrďte nejpozději do 5-ti dnů.

Platba bude provedena fakturou.

S pozdravem

Brna - Ing. Pavla Mítríkové

Ing. Ivan Hloušek

vedoucí odboru, Odbor implementace evropských fondů

-)ňÁ 13

Fakturujte na adresu:

Statutární město Brno, IČO: 44992785, DIČ: CZ449927B5, Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno 2

Na faktuře, prosím, vždy uveďte čislo objednávky.

a.s., pobočka BrnoBank. spojeni: Česká spořitelna,


