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OZNAM O VÝRUBE DREVÍN
Obec Bystričany oznamuje občanom, že v mesiaci marec 2019 sa uskutoční na pozemkoch
obce Bystričany výrub drevín, v časti Vieska i v časti Bystričany, na základe rozhodnutia o
súhlase na výrub, ktoré nám vydala obec Oslany dňa 1.3.2019, ako príslušný orgán štátnej
správy ochrany prírody a krajiny podľa § 2 písm. f) zákona NR SR č. 416/2001 Z.z.
o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky,
§ 69 ods. 1 pís. a) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších
predpisov ( ďalej len zákon o ochrane prírody) . Ide o výrub nasledovných drevín :
1. na parcele reg. EKN č.1288/1, druh pozemku ostatná plocha v kat. území Bystričany, LV
č. 2014, v zelenom páse popri miestnej komunikácii Hlbokej
- 1 ks mirabelka – slivka domáca ( Prunus domestica syriaca) s obvodom kmeňa 120 cm,
- 2 ks smrek obyčajný ( Picea abies) s obvodom kmeňa 66 a 77 cm.
Uvedené dreviny rastú pred pozemkom vlastníka, ktorý plánuje na svojom pozemku
novostavbu rodinného domu. Stromy prekážajú prístupu na stavebný pozemok. Stavebník má
na výstavbu vydané právoplatné stavebné povolenie.
2. na parcele registra CKN č. 452, druh pozemku ostatná plocha v kat. území Bystričany,
LV č. 1, v areáli miestneho cintorína v Bystričanoch
- 1 ks tuja západná ( Thuja occidentalis) ktorá je rozkonárená od zeme s obvodom kmeňa
81 cm x2 ,
Drevina má vysoký vek, je mohutná, dosahuje veľkú výšku. Rastie v tesnej blízkosti
náhrobného pomníka súkromných osôb, ktorý značne poškodzuje. Rozkonáruje s hneď nad
zemou, tlačí na náhrobný kameň. Svojim koreňovým systémom narušuje stabilitu hrobu.
3. na parcele reg. EKN č. 1286/2, druh pozemku ostatná plocha v kat. území Bystričany, LV
č. 2014, v zelenom páse popri miestne komunikácii ulici Mierovej
- 1 ks okrasná čerešňa ( Royal Burgundy) rozkonáruje sa vo výške 100 cm nad zemou a
jej obvod kmeňa v tejto výške je 155 cm. Strom má vysoký vek, zlý zdravotný stav, je
vyschnutý. Jeho suché konáre sa vo veternom počasí lámu, ohrozujú bezpečnosť okoloidúcich
osôb, bránia prechodu záchranných zložiek (hasičov). Strom rastie v blízkosti toku miestneho
potoka a bráni čisteniu potoka po povodniach.
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4. na parcele reg. CKN č.184/4, druh pozemku ostatná plocha v kat. území Vieska, LV č. 1
popri betónovej ploche určenej na športové využitie pri budove kultúrneho domu v časti
Vieska
- 20 ks breza previsnutá ( Betula verrucosa) s obvodom kmeňov nasledovne : 130, 100,
90, 65, 45, 45, 90, 45, 40, 80, 85, 110, 95, 80, 105, 75, 90, 115, 90, 140 cm vo výške 130 cm
nad zemou.
Brezy majú v korunách preschnuté konáre a na kmeňoch rôzne druhy poškodenia. Väčšina je
spôsobená drevokaznými škodcami, známky poškodenia sú viditeľné aj od hlodavcov pri
koreňovom krčku. Ochorenia sa prejavujú aj na listoch. Na väčšine briez sú škodcovia aj
v podkôrnej oblasti. Dreviny strácajú životnosť. Posúdené a doporučené dendrologičkou.
5. na parcele reg. CKN č. 59 , druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie v kat. území
Vieska, LV č. 1 v zelenom páse popri miestnej komunikácii Janka Jesenského
- 1 ks breza previsnutá ( Betula verrucosa) s obvodom kmeňa 120 cm vo výške 130 cm
nad zemou. Drevina rastie pred pozemkom parcela č. 77/8 kde prekáža prístupu a príjazdu na
pozemok vlastníka
6. na parcele reg.EKN č. 1284, druh pozemku ostatná plocha v katastrálnom území
Bystričany, LV č. 2014, v zelenom páse popri miestnej komunikácií ul. Dlhej popri
chodníku, povyše novinového stánku.
- 7 ks okrasné druhy čerešňa pílkatá ( Prunus serrulata Kanzan) s obvodom kmeňov
nasledovne : 227, 162, 163, 155, 145, 180, 170 cm. Tieto dreviny sú v kritickom stave.
Kostrové konáre sú preschnuté a v celom poraste sú dreviny z veľkej časti odumreté. V tomto
stave ohrozujú občanov, ktorí tadiaľ dennodenne prechádzajú.
Všetky uvedené pozemky, na ktorých výrub uskutočníme sú vo vlastníctve obce Bystričany.
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