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1/4/20 1.4.2020 podnet Rudohorská orez stromu nad park.miestom č. 19 24.4.2020

2/4/20 6.4.2020 mail Krivánska16-26 Komuce orez smreka uzavreté

3/4/20 6.4.2020 mail Hlboká požiadavka na kontajner na odvoz BRO uzavreté

4/4/20 6.4.2020 podnet Partizánska cesta 20 orez konárov javorov 7.4.2020

5/4/20 7.4.2020 mail Mládežnícka 28-32 výrub stromu uzavreté

6/4/20 7.4.2020 mail Nové Kalište 46 likvidácia kopy odpadu uzavreté

7/4/20 8.4.2020 mail Sládkovičova 74-76 rekonštrukcia záhonu 20.4.2020

8/4/20 9.4.2020 podnet Ďumbierska 13 orez orecha 05-06/2020 25.6.2020

9/4/20 2.4.2020 MsÚ odkaz Štefánikovo nábrežie orez krov uzavreté

10/4/20 2.4.2020 MsÚ odkaz NĽŠ orez krov uzavreté

Osobne s p. Snopkom 8.4.2020 - kontajner na odpad dorieši p. suchý z MsÚ

Telefonicky 14.4.2020 oznámené, že obhliadka bude 16.4.2020, nahlásené vedúcej strediska 422

235 Odpovedané 28.4.2020 - predmetný orech bude ošetrený rezom v 05 - 06/2020

Odpovedané 7.4.2020 - po dohode s MsÚ bude pristavený kontajner od "Marius Pedersen"

233 Odpovedané 28.4.2020 - dreviny boli ošetrené rezom v 15. týždni 2020

Odpovedané 9.4.2020 mailom - zvyšok stromu po odlomení jeho časti je stabilný, nehrozí pád, ani ohrozenie občanov, s výrubom nesúhlasíme

Termín na 

realizáciu

Termín 

zrealizovania

224 16.4.2020 bola pani vyzvaná na presnú lokalizáciu miesta - doplnila 16.4.2020, Odpovedané 28.4.2020 - drevina bola ošetrená rezom v 17. týždni 2020

Odpovedané 16.4.2020 mailom - smrek má suché konáre z nedostatku svetla od smreka, ktorý rástol vedľa neho a ktorá bol vyrúbaný, s orezom alebo 

výrubom nesúhlasíme

Číslo/ 

Značka
Dátum prijatia Typ Adresa Stručný popis

Odpovedané 9.4.2020 - pozemok je v správe spoločnosti SSC (orezali sme v 08/2019 pred SNP)

Odpovedané 9.4.2020 - pozemok, odkiaľ vyrastajú kry, je v správe spoločnosti PROFINEX
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11/4/20 2.4.2020 MsÚ odkaz Sládkovičova orez krov uzavreté

12/4/20 2.4.2020 MsÚ odkaz Poľná orez konárov stromov 2.1/2 04/2020 30.4.2020

13/4/20 15.4.2020 podnet Sládkovičova 72 orez stromov 05/2020 4.5.2020

14/4/20 16.4.2020 mail ul. ČSA vrecia s pohrabaným lístím 21.4.2020

15/4/20 16.4.2020 podnet Hlboká 13 ošetrenie listnatých a ihličnatých drevín uzavreté

16/4/20 16.4.2020 podnet Slnečná 2 výrub smreka uzavreté

17/4/20 21.4.2020 podnet Uľanská cesta 21 výrub listnáča uzavreté

18/4/20 22.4.2020 mail Švermova 23 výrub, orez suchých drevín, odvoz kôp 20.8.2020 15.10.2020

19/4/20 23.4.2020 mail Švermova 19 orez krov pri výjazde z BD 9.7.2020

20/4/20 27.4.2020 podnet Lipová 42 orez javorov - 3 ks 28.4.2020

21/4/20 27.4.2020 mail Tr. SNP 61 zlomený konár vŕby 27.4.2020

Odpovedané 30.4.2020 mailom - zrealizujeme obhliadku, posúdime stav drevín a zaradíme do harmonogramu prác, termín oznámime, 

Odpovedané 30.4.2020 mailom - žp je minimálne 2 x do roka ošetrovaný odborným rezom, ošetrenie prevedieme medzi prvými v rámci Fončordy, dtto 

11/7/20

260 Odpovedané 29.4.2020 - javory boli ošetrené presvetľovacím rezom v 18. týždni 2020

241 Odpovedané 28.4.2020 - predmetný smrek je v dobrom zdravotnom stave, , poškodenie statiky BD nebolo potvrdené, s výrubom nesúhlasíme

250 Odpovedané 29.4.2020 - predmetné dreviny rastú na pozemku, ktorý nie je vo vlastníctve Mesta B. Bystrica

Odpovedané 9.4.2020 - konáre presahujúce zo súkromnej záhrady, vo vlastníctve mesta BB, nad verejný chodník ošetríme rezom v 2. polovici 04/2020

238 Odpovedané 29.4.2020 - smreky ošetríme rezom v 05/2020 

Odpovedané 9.4.2020 - pozemok, odkiaľ vyrastajú kry, je vo vlastníctve súkromnej osoby (orezali sme v 08-09/2019) 

240
Odpovedané 29.4.2020 -výrub drevín v okolí domu bol dostatočný, vhodnosť rezu na drevinách posúdime po zalistení, pri obhliadke v 06/2020 sa zistilo, 

že ošetrenie stromov rezom nie je potrebné
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22/4/20 27.4.2020 mail Mládežnícka 27, 29 post.prádlo na larixe, suché kon.stromu 25.5.2020

23/4/20 22.4.2020 osobne Švermova 7-11 vysychajúci strom uzavreté

24/4/20 29.4.2020 mail Tatranská 64 reakcia na orez stromu uzavreté

25/4/20 21.4.2020 odkaz OCA, Dolná ulica chýbajúci strom 6.5.2020

dtto podnet 21/2/2020 - "naklonená" lipa bola orezaná 24.4.2020 - pán vyjadruje nespokojnosť s vykonaným rezom, odpovedané mailom 18.5.2020 - 

požiadavka žiadateľa bola postúpená nadriadenému orgánu

Javor bol dosadený

Odpovedané 30.4.2020 mailom - obhliadka listnatých drevín bola 29.4.2020, po olistení prekontrolujeme a odstránime suché konáre.  

Telefonicky žiadateľovi oznámené, že pri obhliadke sa zistilo, že strom nie je ohrozujúci a že strom budeme sledovať


