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1/1/20 7.1.2020 mail Limbová 29 orez konárov stromu - priechodnosť 01-04/2020 16.1.2020

2/1/20 8.1.2020 mail Tulská 51-53 výrub poškodených stromov do 10.1.2020 9.1.2020

3/1/20 7.1.2020 podnet RKC výrub stromu (vianočný) uzavreté

4/1/20 8.1.2020 zistenie Družby 8 orez ryringy a ligustra uzavreté

5/1/20 8.1.2020 podnet Okružná za garážami výrub vŕby 9.3.2021

6/1/20 8.1.2020 zistenie Javornícka 17 suchá borovica 9.1.2020

7/1/20 9.1.2020 mail Tulská 97-101 kopy konárov po hasičoch 10.1.2020

8/1/20 13.1.2020 mail Mládežnícka 11 orez konárov smreka 28.1.2020

9/1/20 14.1.2020 mail Uľanka pri býv.MNV orez suchých konárov líp - 9 ks 04-05/2020 8.7.2020

10/1/20 15.1.2020 zistenie Lipová 2 orez ŽP 15.1.2020

Odpovedané 14.1.2020 - vŕba bude zaradená do žiadosti o výrub

53/8/19, Odpovedané mailom 17.1.2020 - lipy orežeme v 04-05/2020, orech budeme sledovať do15.3.2020, potom prijmeme rozhodnutie

Termín na 

realizáciu

Termín 

zrealizovania

Odpovedané mailom 7.1.2020 - pri obhliadke nebol zistený žiadny strom obmedzujúci prechod po chodníku, ošetrenie zelene budeme realizovať 01-

04/2020 

Odpovedané mailom 8.1.2020 - poškodené stromy odstránime do 10.1.2020

Číslo/ 

Značka
Dátum prijatia Typ Adresa Stručný popis

Odpovedané 9.1.2020 - odvezieme, odviezli sme 10.1.2020 a upovedomili 14.1.20

podnet 7/12/19, orezali sme 8.1.2020, nespokojná s orezom, odpo. 17.1.2020 - pôjdeme obhliadnuť v 4. týždni 2020, po obhliadke oznámené mailom 

20.1.2020, že konáre ešte zakrátime

9 Odpovedané 8.1.2020 - podaná informácia o výrubovom konaní, poslané mailom na mesto a žiadateľom poštou

pri obhliadke zistené, že ošetrenie nie je potrebné

17
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11/1/20 15.1.2020 zistenie Javorová 6 rizikový strom uzavreté

12/1/20 14.1.2020 podnet Nám. Ľ. Štúra 13 výrub smreku uzavreté

13/1/20 15.1.2020 zistenie Javorová za OC lienka ošetrenie porastu 16.1.2020

14/1/20 13.1.2020 mail Tr. SNP 12 igelit na strome 03/2020 9.3.2020

15/1/20 13.1.2020 mail Nám. Slobody vysadenie záhona uzavreté

16/1/20 15.1.2020 mail Mičinská cesta zeleň - zosuv svahu 04-05/2020

17/1/20 16.1.2020 mail THK 28 presunutie kameňa 17.1.2020

18/1/20 16.1.2020 podnet THK 13 odstránenie náletových drevín 01/2020 31.1.2020

19/1/20 16.1.2020 podnet Krivánska 30-Jelšový výrub 3 -4 jelší 02/2020 26.3.2020

20/1/20 17.1.2020 podnet Stupy poškodenie zelene 02/2020 26.1.2020

47 Odpovedané 30.1.2020 - dreviny ošetríme rezmi v priebehu 01/2020 

48 Odpovedané 30.1.2020 - dreviny, ktoré sa dotýkajú fasády ošetríme rezom v priebehu februára 2020

49 odpovedalo mesto

Odpovedané 17.1.2020 - žiadateľa sme požiadali o zaslanie telefonického kontaktu, telefonicky dohodnuté stretnutie na 2.3.2020, stretnutie presunuté 

na 09/2020 ,  dohodnuté vyhrabávanie Mestského parku v septembri - pre koronu zrušené

Odpovedané mailom 20.1.2020 - budeme monitorovať, v prípade potreby v súčinnosti s MÚ BB pristúpime k ošetreniu, orezy zrealizujeme 04-05/2020

42
súvis s podnetmi 39/10/19 a 4/12/19, odpovedané 30.1.2020 - smrek rastie v zápoji s ďalším smrekom, vyrúbaním by sa mohla oslabiť stabilita, stromy 

boli viac krát posudzované komisiou ŽP s negatívnym výsledkom - s výrubom nesúhlasíme

Odpovedané 17.1.2020 - keď budeme pracovať v lokalite, igelit odstránime

po posúdení rizikovosť nepotvrdená
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21/1/20 20.1.2020 zistenie Komenského tunel suchý strom 21.1.2020

22/1/20 20.1.2020 zistenie Komenského 79 rizikový strom uzavreté

23/1/20 21.1.2020 mail Cesta k Smrečine urgencia výrubu topoľov uzavreté

24/1/20 21.1.2020 sťažnosť Komenského sťažnosť na zlikvidovanie ŽP uzavreté

25/1/20 22.1.2020 mail THK dotaz na holorub na THK uzavreté

26/1/20 23.1.2020 telef Cintorín Uľanka vyčistenie od náletov 03-04/2020 27.2.2020

27/1/20 23.1.2020 mail Jilemnického 15 skrátenie konárov jablone DI 10.2.2020 7.2.2020

28/1/20 24.1.2020 podnet Švermova 19 výrub 2 borovíc uzavreté

29/1/20 24.1.2020 podnet Starohorská 34-36 orez listnáča uzavreté

30/1/20 24.1.2020 odvolanie Javornícka 49 odvolanie voči nesúhlas. stanovsisku uzavreté

64
v 35/10/19 žiadali o výrub lipy, poslali sme nesúhlasné stanovisko, plánujeme orezať od 04/2020, odpovedané 30.1.2020 - drevina je v dobrom 

zdrav.stave, po orezaní sa nebude dotýkať BD, ak chce, môže si žiadosť podať sama a znášať náklady

Odpovedané 29.1.2020 mailom - orežeme do 10.2.2020

68 Odpovedané 30.1.2020 - borovice sú v dobrom zdravotnom stave, rastú v zápoji, majú hlboký kolový koreň, s výrubom nesúhlasíme

66 Odpovedané 11.2.2020 - drevina má štíhly habitus, rastie solitérne - s výrubom ani nesúhlasíme

55
Osobné stretnutie 21.1.2020 - vedúci pracovníci ZAaRES a žiadateľ , vysvetlili dôvod zmladzovacieho rezu krov (kvôli zimnej údržbe), žiadateľ sľúbil, že 

pošle nájomnú zmluvu na pozemok od cirkvi, 21.1.2020 žiadateľ napísal, že máme sťažnosť za bezpredmetnú

Odpovedané 22.1.2020 mailom - vysvetlené, že sa realizuje ošetrenie zelene zmladzovacími rezmi

telefonicky dohodnutý termín - bez snehu

drevina sa nachádza na pozemku, ktorý nie je v majetku mesta

Odpovedané 22.1.2020 mailom - pozemok, kde rastú topole sú vo vlastníctve MGR Group, ktorí majú právoplatné rozhodnutie na výrub, alebo 

ošetrenie, dtto podnet 31/1/19, 
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31/1/20 14.1.2020 odkaz Javorová-Lipová rizikový strom 17.1.2020

32/1/20 28.1.2020 podnet Tulská 31 výrub smreka, brezy, orez brezy uzavreté

33/1/20 29.1.2020 podnet Jilemnického 33-35 info o rúbaní stromov uzavreté

34/1/20 30.1.2020 mail Pieninská 25 žiadosť o zdôvodnenie výrubu uzavreté

35/1/20 31.1.2020 podnet Švermova 40-44 výrub 4 stromov uzavreté

36/1/20 27.1.2020 odkaz Krivánska 3-17 nepohrabané lístie 03/2020 25.3.2020

mesto odpísalo, že sa zrealizuje v 2. polovici 03/2020

75
dtto 80/18 - nesúhlas s výrubom - dreviny sú v dobrom zdravotnom stave a dostatočnej vzdialenosti od BD, duglaska bola vyrúbaná v 2013/2014 

Odpovedané 5.2.2020 - všetky spomínané dreviny boli vyrúbané, čo sme oznámili aj listom v r.2018, s ďalším výrubom nesúhalsíme

Odpovedané 30.1.2020 mailom - na základe podnetu občanov .....výrubová komisia schválila výrub - právoplatný

77 Odpovedané 5.2.2020 - dreviny rastú na pozemku, ktorý nie je vo vlastníctve mesta

zrealizoval sa orez

73 Odpovedané 5.2.2020  douglaska ("smrek") bude zaradená do žiadosti o výrub, s výrubom briez nesúhlasíme


