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1/9/20 2.9.2020 mail Internátna orez krov 8.9.2020

2/9/20 2.9.2020 mail Švermova 1-17 orez krov 3.9.2020

3/9/20 2.9.2020 mail Moskovská-Poľná vykosenie agátov 3.9.2020

4/9/20 2.9.2020 mail Na Troskách zarastená DZ 14.9.2020

5/9/20 2.9.2020 mail MŠ Radvanská 28 orez stromov a krov 11.9.2020 10.9.2020

6/9/20 3.9.2020 odkaz THK 37 odvezenie BRO 4.9.2020

7/9/20 2.9.2020 podnet Lipová 2-6 výrub brezy v konaní

8/9/20 2.9.2020 podnet RKC orez stromu 30.10.2020 15.10.2020

9/9/20 2.9.2020 podnet Tr. SNP 24 žiadosť o nevyrúbanie stromov uzavreté

10/9/20 3.9.2020 podnet Starohorská 45 výrub brezy v konaní

Telefonicky dohodnutý termín realizácie

445 Odpovedané 1.10.2020 - Váš protipodnet budeme evidovať, dreviny, 2 ks Duglaska tisolistá, nezaradíme do žiadosti o výrub drevín

453 Odpovedané 1.10.2020 - predmetná drevina bude zaradená do žiadosti o výrub

Termín na 

realizáciu

Termín 

zrealizovania

dtto 34/6/20, 32/8/20, 43/8/20, 2/9/20

Číslo/ 

Značka
Dátum prijatia Typ Adresa Stručný popis

447 Odpovedané 1.10.2020 - predmetná drevina bude zaradená do žiadosi o výrub

446
Odpovedané 1.10.2020 - predmetná drevina rastúca na Rímskokatolíckom cintoríne na parcele L 166-169 bude ošetrená presvetľovacím rezom v 

priebehu októbra 2020
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11/9/20 3.9.2020 mail MŠ Družby odpílenie suchých konárov 18.9.2020 30.9.2020

12/9/20 3.9.2020 mail Krivánska 16-26 výrub 7 briez a 1 jedle

13/9/20 3.9.2020 mail Na Karlove,Severná suché ihličňany pri prechode uzavreté

14/9/20 4.9.2020 mail Rudohorská 20 orez krov 15.9.2020 10.9.2020

15/9/20 7.9.2020 mail Kalinčiakova 2-5 orez krov pri schodoch 10.9.2020

16/9/20 7.9.2020 podnet Nešporova 7 výrub ihličňanu uzavreté

17/9/20 8.9.2020 podnet Tulská 32 orez vŕby a výrub čerešne 15.3.2021 17.3.2021

18/9/20 8.9.2020 mail Železničná stanica orez vegetácie 12.10.2020 1.10.2020

19/9/20 8.9.2020 mail Povstalecká nepokosenie pásika pri parkovisku 2.10.2020

20/9/20 4.9.2020 odkaz Švermova 2-8 orez krov pri schodisku 14.9.2020

Odpovedané 1.10.2020 - ošetrenie drevín v lokalite železničnej stanice zrealizujeme v prvej dekáde októbra 2020

Odpovedané 1.10.2020 - kosenie v Podlaviciach bolo ukončené v 39. týždni. Pri kontrole kosenia boli kosci upovedomení aj o kosení a hrabaní okolo 

občianskej vybavenosti. Hrabanie trávy prebieha od 1.10.2020

457

Odpovedané 1.10.2020 - dreviny v okolí bytových domov v silne zastavanom území plnia významnú hygienickú a estetickú funkciu. Zadržujú prach, 

znižujú výpar a vysušovanie vody z prostredia.V okolí bytových domov sa snažíme zachovať čo najväčší počet stromov. Predmetná duglaska je v dobrom 

zdravotnom stave, v dostatočnej vzdialenosti od bytového domu, koreňový systém nie je poškodený, je stabilný.  S výrubom nesúhlasíme.

459 dtto 31/8/20, Odpovedané 1.10.2020 - predmetné dreviny budú ošetrené zmladzovacím rezom v predjarnom období - v prvej polovici marca 2021 

Odpovedané 8.10.2020 - Popisované dôvody výrubu drevín nie sú opodstatnené. V životnom prostredí, na drevinách v okolí bude hmyz vždy, vtáky vždy, 

hlodavce vždy. Vzhľadom na svetelné podmienky v tamojších bytových jednotkách, na žiadosť o výrub drevín zaradíme 3 ks brezy nachádzajúce sa v okolí 

predmetných blokov. Výrub posúdi komisia a v prípade kladného rozhodnutia sa dreviny vyrúbu.

 Predmetné suché stromy rastú na pozemku, ktorý nie je v majetku Mesta BB, Mesto B. Bystrica preposlalo výzvu majiteľovi pozemkov

Odpovedané 7.9.2020 - kry ošetríme rezom do 15.9.2020

Telefonicky dohodnutý termín realizácie
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21/9/20 8.9.2020 mail Tr. SNP 8-12 orez kra - zviditeľnenie križovatky 28.9.2020

22/9/20 8.9.2020 podnnet Urnový háj výrub hrabu v konaní

23/9/20 9.9.2020 mail Sitnianska 10 zarastená DZ 14.9.2020

24/9/20 10.9.2020 mail THK 31-33 nepokosený svah za domom 41. týždeň 16.10.2020

25/9/20 10.9.2020 mail THK 30 info o vyrúbanie suchého orgovánu 11.9.2020

26/9/20 11.9.2020 mail Severná 26-28 orez konárov stromov 30.10.2020 28.10.2020

27/9/20 11.9.2020 podnet Podháj 31-37 výrub troch stromov 30.11.2020 23.11.2020

28/9/20 11.9.2020 podnet Nám. Ľ. Štúra 12 výrub stromov uzavreté

29/9/20 11.9.2020 mail MŠ lazovná ošetrenie orgovánu 30.11.2020 18.3.2021

471

Odpovedané 7.10.2020 -  dreviny v okolí bytových domov v silne zastavanom území plnia významnú hygienickú a estetickú funkciu. Zadržujú prach, 

znižujú výpar a vysušovanie vody z prostredia.V okolí bytových domov sa snažíme zachovať čo najväčší počet stromov a ich udržanie v čo najlepšom 

zdravotnom stave. Predmetné dreviny sú v dobrom zdravotnom stave, v dostatočnej vzdialenosti od bytového domu.Dreviny zo severnej strany domu 

ošetríme rezom v priebehu novembra 2020. S výrubom nesúhlasíme.

470

Odpovedané 1.10.2020 - dreviny v okolí bytových domov v silne zastavanom území plnia významnú hygienickú a estetickú funkciu. Zadržujú prach, 

znižujú výpar a vysušovanie vody z prostredia.V okolí bytových domov sa snažíme zachovať čo najväčší počet stromov. Predmetné jasene sú v dobrom 

zdravotnom stave, v dostatočnej vzdialenosti od bytového domu, ich šikmý rast je spôsobený ťahom za svetlom.Dreviny boli v roku 2020 ošetrované, 

koruna odľahčená. S výrubom nesúhlasíme. 14.10.2020 prišlo od žiadateľa odvolanie k stanovisku k podnetu na výrub

Odpovedané 1.10.2020 - hlboké rezy krovitej vegetácie sa realizujú v zimnom období, mimo vegetačného obdobia. Ošetrenie plánujeme urobiť v 

novembri 2020

Odpovedané 1.10.2020 - kosby v lokalite THK budú pokračovať po zlepšení počasia od 1.10.2020. Kosba zadných traktov THK od 41. týždňa

dtto 19/8/20

Odpovedané 1.10.2020 - ošetrenie briez v lokalite Severná 26-28 budeme realizovať v druhej polovici októbra 2020

Odpovedané 1.10.2020 - ošetrenie živého plota bolo realizované po zlepšení počasia v 40. týždni 2020. Ošetrovanie briez už bolo komunikované. Celkový 

habitus nie je rozvinutý natoľko, aby sa rezom nejako významne zlepšili životné podmienky. S ošetrením briez rezom nesúhlasíme. Žiadateľ oznámil, že 

nám doručí podnet na výrub spolu s písomným hlasovaním obyvateľov o výrube briez.

466 Odpovedané 7.10.2020 - predmetná drevina bude zaradená do žiadosti o výrub
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30/9/20 17.9.2020 fcb Rudohorská 1-5 vyvrátená vŕba 17.9.2020

31/9/20 17.9.2020 mail Tulská 29 orez kra zasahujúceho do okna 16.10.2020 5.10.2020

32/9/20 18.9.2020 mail M. Rázusa 1 orez bazy zasahujúcej do okna 16.10.2020 5.10.2020

33/9/20 22.9.2020 mail Jilemnického 28-30 posúdenie zdravotného stavu javora 30.10.2020 25.11.2020

34/9/20 23.9.2020 mail Sládkovičova 48, 50 výrub brezy uzavreté

35/9/20 10.9.2020 mail Bagarova 24 neudržiavaná zeleň za záhradami uzavreté

36/9/20 11.9.2020 mail Viestova 8 ošetrenie krov uzavreté

37/9/20 24.9.2020 podnet Moskovská 46 výrub smreka v konaní

38/9/20 24.9.2020 podnet THK 2 orez vŕby 03/2021

39/9/20 24.9.2020 podnet THK 40 orez stromov v konaní

494 Odpovedané 19.10.2020 - 2 ks Tuja západná, 1 ks Smrek obyčajný a 1 ks Smrek pichľavý budú zaradené do žiadosti o výrub

Odpovedané 1.10.2020 - v predmetnej lokalite nie je krovitá zeleň rozrastená natoľko, aby bola nutná nejaká údržba drevín

499 Odpovedané 19.10.2020 - predmetná drevina bude zaradená do žiadosti o výrub

496 Odpovedané 19.10.2020 - predmetná drevina bude ošetrená zmladzovacím rezom do konca marca 2021

Odpovedané 5.10.2020 - Kôra na javore sa odlupuje vplyvom poškodenia bázy kmeňa hnilobou. Na okraji poškodenej kôry sa kôra zahojila a vytvoril sa 

kalus - zamedzilo sa ďalšiemu poškodeniu kmeňa. Drevina rastie ďalej, je stabilná. Brest na druhej strane trpí európskou chorobou - grafiózou brestov. V 

priebehu októbra 2020 drevinu ošetríme -odrežeme suché a poškodené konáre.

Odpovedané 1.10.2020 - predmetná drevina rastie v dostatočnej vzdialenosti od bytového domu. Produkujúce odkvitnuté súkvetia, opad listov a 

alergénnosť nie sú dostatočné dôvody na výrub. S výrubom nesúhlasíme.

Odpovedané 1.10.2020 - na predmetných pozemkoch vo vlastníctve mesta bol v roku 2010 realizovaný výrub krov a náletov na žiadosť tamojších 

obyvateľov. Požiadavka bola na výsadbu drobných, pokryvných drevín. Obyvatelia boli upozornení na možnosť prerastania pokryvných drevín trávou a 

náletovými drevinami v bgudúcnosti. predmetná plocha je oplotená, uzamknutá, bez údržby - porast sa pre extrémny svah a nestabilný povrch nedá 

kosbou udržiavať.

Odpovedané 1.10.2020 - ošetrenie predmetného kra zmladzovacím rezom zrealizujeme v prvej polovici októbra 2020

Odpovedané 1.10.2020 - predmetná baza je náletového pôvodu a nie je vhodná do existujúcej skladby výsadby. Bazu vyrúbeme v prvej polovici októbra 

2020.
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40/9/20 24.9.2020 podnet Moskovská 36, 42 pripomenutie výrubu stromu, výrub borovice 30.11.2020 5.3.2021

41/9/20 25.9.2020 podnet Slnečná 2243,1852 výrub suchého stromu 30.11.2020 17.12.2020

42/9/20 25.9.2020 mail Jaseňová 1 výrub krov pri vchode do KD Podlavice 30.10.2020 19.11.2020

43/9/20 28.9.2020 mail Garáže Smrečina výrub topoľov 30.10.2020

44/9/20 28.9.2020 podnet Bernolákova 21-41 výrub stromov a krov od 04/2021

45/9/20 28.9.2020 mail Garáže Smrečina zlomený konár - poškodená garáž 30.10.2020

46/9/20 29.9.2020 podnet 9. mája 5 výrub smreka v konaní

47/9/20 29.9.2020 podnet Magurská 21 orez konárov 30.11.2020 3.11.2020

48/9/20 30.9.2020 mail Kalinčiakova 17 orez tisu 16.10.2020 22.10.2020

Odpovedané 8.10.2020 - Predmetný tis zostriháme a požadovanú úroveň v priebehu 42. týždňa 2020

 Topole, z ktorých spadol konár a poškodil garáže, nerastie na pozemku vo vlastníctve Mesta B. Bystrica, ani v správe ZAaRES. Na mestskom pozemku 

nerastie 20 z 28 tam rastúcich topoľov. Správca zelene prisľúbil a v priebehu októbra zrealizuje ošetrenie (zmladzovací rez) na 8 ks topoľov rastúcich na 

mestskom pozemku (E KN 2-956/4 v kú B.Bystrica) dtto 43/9/20

520 Odpovedané 19.10.2020 - predmetná drevina bude zaradená do žiadosti o výrub

511
Odpovedané 19.10.2020 - predmetná drevina je v dobrom zdravotnom stave, rastie v zápoji v dostatočnej vzdialenosti od bytového domu. V priebehu 

novembra zrealizujeme ošetrenie, rez na prechodové výšky a skrátenie konárov od fasády bytového domu.

Odpovedané 8.10.2020 - Predmetné kry pri schodisku pod oknom kultúrneho domu ošetríme zmladzovacím rezom v priebehu októbra 2020

Odpovedané 1.10.2020 - topole, z ktorých spadol konár a poškodil garáže, nerastie na pozemku vo vlastníctve Mesta B. Bystrica, ani v správe ZAaRES. Na 

mestskom pozemku nerastie 20 z 28 tam rastúcich topoľov. Správca zelene prisľúbil a v priebehu októbra zrealizuje ošetrenie (zmladzovací rez) na 8 ks 

topoľov rastúcich na mestskom pozemku (E KN 2-956/4 v kú B.Bystrica) dtto 45/9/20

508

Odpovedané 19.10.2020 - 1 ks Čerešňa vtáčia pred vchodom č.21, 1 ks Jarabina vtáčia pred vchodom č.37, 1 ks Smrek obyčajný medzi vchodmi č.37-39, 

1 ks Smrek pichľavý pred vchodom č. 41 budú zaradené do žiadosti o výrub. Pri bytovom dome Bernolákova 21-43 je na ošetrenie rezom určený krovitý 

porast pri č.33, stromy na presvetľovacie rezy : agát pri č.43, dva kusy brezy na č.41, 2 ks brezy pri č. 25. Ošetrenie predmetných drevín sa bude 

realizovať od začiatku apríla 2021, dtto 20/10/20, stromy určené na výrub sú v konaní

495
Odpovedané 19.10.2020 - predmetné dreviny budú ošetrené presvetľovacím rerzom do konca novembra 2020. Na vŕbu ja platné výrubové rozhodnutie 

a vyrúbeme ju v priebehu výrubového obdobia, do 31.3.2021, drevina sa vyrúbala 15.1.2021, orez sa zrealizoval 5.3.2021

500 Odpovedané 19.10.2020 - predmetná drevina bude v zmysle zákona o ochrane prírody a krajiny, vyrúbaná do konca novembra 2020


