Upovedomenie o začatí konania na vydanie súhlasu na výrub drevín – Mesto
Trenčín, Mierové námestie 2, 911 64 Trenčín
Oznámenie o začatí konania na výrub drevín, Krivosúd – Bodovka ako orgán ochrany prírody podľa §
3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov
oznamuje, že dňa 08.02.2019 začalo na základe žiadosti Mesta Trenčín, Mierové námestie 2, 911 64
Trenčín konanie o vydanie súhlasu na výrub drevín rastúcich vo verejnej zeleni, lokality:
1. Ul. Liptovská č. 2 (okolo areálu ZSD), p.č. 2180/1 a 2180/242, k.ú. Trenčín výrub:
1 ks čerešne vtáčej - strom je náletového pôvodu, vrastá do oplotenia, ktoré má vlastník v pláne
opraviť. Strom by bránil výkonu prác. 1 ks topoľa sp. - strom je náletového pôvodu. Vzhľadom na jeho
vzrastové parametre bráni výkonu prác za účelom opravy oplotenia. V budúcnosti by mohol koreňovou
sústavou vážne poškodiť opravené oplotenie. Tienením by znižoval svetelné podmienky v areáli ZDS.
V ochrannom pásme objektu sa nesmú nachádzať vysoké dreviny. 10 m² trnky obyčajnej – jedná sa
o náletový strom, ktorý rastie v blízkosti oplotenia, ktoré má byť opravené. Bránil by výkonu prác.
2. Ul. Šafáriková č. 1, p.č. 2180/4, k.ú. Trenčín výrub: 1 ks borovice lesnej – strom má veľmi
naklonenú korunu a vychýlené ťažisko. Hrozí riziko zlomenia, príp. vývratu. Tým sa strom stal zdrojom
ohrozenia chodcov a parkujúcich áut. Jeden z hlavných konárov bol v minulosti odstránený, čo
znásobuje nevyváženosť koruny. Strom zasahuje do koruny inej dreviny a bráni jej v zdravom vývoji.
Sadovnícka hodnota dreviny je nízka.
3. Ul. M. Bela č. 3, p.č. 2337/219,k.ú.Trenčín výrub: 1 ks javora mliečneho – strom rastie vo svahu
v blízkosti bytového domu situovaného pod svahom. Vzhľadom na svoje vzrastové parametre korunou
zasahuje do fasády domu a najmä tienením znižuje kvalitu bývania. Korene stromu poškodzujú
chodník, ktorý sa má rekonštruovať.
Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní
podľa § 82 ods.3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť správnemu
orgánu do 5 pracovných dní od zverejnenia, a to do 18.02.2019.
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