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1/11/20 2.11.2020 mail Na Uhlisku 4696,4697/1 výrub briez uzavreté

2/11/20 4.11.2020 mail Tulská 59 vyschýnajúci strom uzavreté

3/11/20 5.11.2020 mail Rudlovská cesta 85 zarastené banery 12.11.2020

4/11/20 6.11.2020 podnet Sitnianska 33 urgencia výrubu smreka 31.3.2022

5/11/20 4.11.2020 mail Bakossova 62 odstránenie náletov 11/2021

6/11/20 5.11.2020 mail Komenského 59-69 hrabanie lístia 03/2021 26.2.2021

7/11/20 9.11.2020 podnet Povstalecká 18 odvoz lístia, orez rakytníka 29.1.2021 9.3.2021

8/11/20 9.11.2020 mail  DI Moskovská 48 orez krov 26.2.2021 15.1.2021

9/11/20 10.11.2020 podnet Matuškova E KN 944/53 výrub orecha v konaní

10/11/20 18.11.2020 mail Beskydská 11 nepohrabané lístie 20.11.2020

Odpovedané 22.12.2020 - predmetné dreviny zaradíme do harmonogramu zimných orezov

606 Odpovedané 15.12.2020 - orech bude zaradený do žiadosti o výrub

Odpovedané 15.12.2020 - predmetný smrek má právoplatné výrubové rozhodnutie do 31.3.2022, v zmysle ktorého bude vyrúbaná

Odpovedané 22.12.2020 - na predmetnom pozemku bola realizovaná náhradná výsadba krovitou vegetáciou. Ďalšia údržba sa bude realizovať až po 

zapojení predmetných krov, najskôr na jeseň 2021

600 Odpovedané 15.12.2020 - predmetné dreviny budú ošetrené zdravotným rezom v priebehu januára 2021

Odpovedané 22.12.2020 - ak bude pokračovať zima bez snehu, listy pohrabeme v jej priebehu. Ak by ste hrabali svojpomocne, stačí ich nasypať do vriec, 

ktoré my odvezieme

Termín na 

realizáciu

Termín 

zrealizovania

Odpovedané 22.12.2020 - predmetné dreviny sú pravidelne ošetrované presvetľovacím rezom v dostatočnom rozsahu, aby priveľmi netienili. Opad 

kvetov a listov trvá len krátke obdobie a nie je dôvod na výrub. S ich výrubom nesúhlasíme.

Odpovedané 22.12.2020 - predmetná drevina nie je odumretá a ohrozujúca natoľko, aby sa mohla vyrúbať v zmysle §47 ods.b) zákona o ochrane prírody 

a krajiny. Drevinu budeme sledovať a v prípade zhoršenia jej zdravotného stavu budeme situáciu riešiť.

Číslo/ 

Značka
Dátum prijatia Typ Adresa Stručný popis

597
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11/11/20 19.11.2020 podnet THK 10 pripomenutia vyrúbania smreka 15.12.2020

12/11/20 19.11.2020 podnet Beskydská 22-24 výrub 4 smrekov a 1 borovice v konaní

13/11/20 19.11.2020 mail Kalinčiakova 2 výrub stromov uzavreté

14/11/20 23.11.2020 podnet Hlboká 13 výrub smreka a jarabiny v konaní

15/11/20 23.11.2020 podnet Tr. SNP 21 výrub 2 javorov uzavreté

16/11/20 23.11.2020 mail Golian.-9.mája-Viest. vysadenie stromov a krov 2021

17/11/20 24.11.2020 podnet Sládkovičova 50 výrub smreka a brezy uzavreté

18/11/20 24.11.2020 podnet Moskovská 30 výrub 2 smrekov v konaní

19/11/20 25.11.2020 mail Tatranská 90-96 orez briez a ihličňanov od 04/2021

20/11/20 7.11.2020 103389 Jegorovova odvoz pohrabaného lístia 14.11.2020

630 Odpovedané 15.12.2020 - dreviny sú v dobrom zdravotnom stave, v dostatočnej vzdialenosti od bytového domu, s výrubom nesúhlasíme

631 Odpovedané 15.12.2020 - 3 smreky budú zaradené do žiadosti o výrub

Odpovedané 22.12.2020 - čiastočná prerezávka spodných konárov stromov bola realizovaná v polovici októbra. Presvetľovacie rezy stromov sa môžu 

realizovať vo vegetačnom období (1.4. - 30.9. príslušného roka. Ošetrenie zaradíme do harmonogramu orezov. Listnaté stromy sa dajú znížiť o 3 - 5 

metrov, ihličnaté nie.

619 Odpovedané 15.12.2020 - 1 smrek a 1 jarabina budú zaradené do žiadosti o výrub

621
Odpovedané 15.12.2020 - predmetné dreviny sú v dobrom zdravotnom stave, rastú solitérne, v dostatočnej vzdialenosti od bytového domu, s výrubom 

nesúhlasíme.

súvisí s 16/5/20 - predmetnú plochu evideujeme ako plochu na náhradnú výsadbu

614
Odpovedané 15.12.2020 - žiadateľom bola zaslaná chronológia výrubu drevín na THK 6-10, na základe právoplatného rozhodnutia boli dreviny vyrúbané 

15.12.2020

615
Odpovedané 15.12.2020 - 2 smreky budú zaradené do žiadosti o výrub. Dreviny rastúce na východnej strane bytového domu sú v dostatočnej 

vzdialenosti a s ich výrubom nesúhlasíme.

Odpovedané 22.12.2020 - uvedený podnet je potrebné poslať oficiálnou cestou "podnet na výrub drevín", uvedeného na stránke www.zaaresbb.sk . Je 

možné poslať ho elektronicky
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21/11/20 26.11.2020 mail Rázusa-Vansovej lístia na trávnikoch a chodníkoch

22/11/20 26.11.2020 mail Karpatská 1 neupr.plochy po plyn. , vysadenie drevín

23/11/20 27.11.2020 podnet Wolkerova 20 výrub brezy na Centrálnom cintoríne v konaní

24/11/20 30.11.2020 mail Beskydská 28 výrub stromu uzavreté

25/11/20 23.11.2020 podnet Hlboká 13 výrub stromov v konaní

635 Odpovedané 15.12.2020 - 2 brezy budú zaradené do žiadosti o výrub

Odpovedané 22.12.2020 - viditeľnosť pre vozidlá je tam dobrá aj z väčšej vzdialenosti. Chodec sa musí presvedčiť, či je bezpečné vojsť na prechod pre 

chodcov. S výrubom stromu nesúhlasíme.

618 Odpovedané 15.12.2020 - 1 smrek a 1 jarabina budú zaradené do žiadosti o výrub.


