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NÁVRH NA UZNESENIE
Uznesenie č.__/2021
Mestské zastupiteľstvo v Žiline
I.

schvaľuje
1. presadenie deviatich stromov z projektu výsadby 250 stromov na Solinkách,
ktoré sú vysádzané na základe Zmluvy o dielo č. 145/2021 z dôvodu kolízie
s potrebami občanov. Stromy budú presadené podľa inštrukcií odborníkov
a poslancov z daného obvodu.

DÔVODOVÁ SPRÁVA
Tieto stromy je nutné presadiť tak, aby bolo vyhovené potrebám občanov. V prípade piatich
stromov pri kopci na Jaseňovej ulici môže dôjsť k zraneniu detí pri sánkovaní, keďže stromy
sú pomerne nahusto nasadené v dráhe sánkovania. V ďalších dvoch prípadoch sú stromy
blízko okien a v priestoroch detského ihriska medzi prvkami, kde nie sú vhodné. Je dôležité
postupovať pri každom projekte tak, aby došlo k súladu potrieb občanov s potrebami
verejného priestoru a životného prostredia.
Stromy budú presadené podľa inštrukcií odborníkov a poslancov z daného obvodu. Ide o päť
stromov pri kopci na sánkovanie na ulici Jaseňová (stromy s číslami 90, 91, 94, 95, 96 podľa
projektu výsadby), strom pri chodníku pri vchode Platanová 6 (číslo 29), strom v blízkosti
okien pri paneláku Jaseňová 4 (číslo 187) a dva stromy z priestorov detského ihriska vo
vnútrobloku Platanová / Jaseňová. (v projekte nie sú zaznačené, boli pravdepodobne vysadené
svojvoľne do detského ihriska).
Súčasťou problému je fakt, že plán výsadby nanastavoval podľa dostupných informácií
autorizovaný krajinný architekt so skúsenosťami s takýmito velkými verejnými projektami,
kde treba už pri príprave projektu komunikovať s poslancami a občanmi daného obvodu a
výsadbu nastaviť ako prienik odborných poznatkov a potrieb občanov a priestoru.

Materiál bol prerokovaný komisiou životného prostredia MZ:
Uznesenie č. 27/2021
Komisia odporúča mestskému zastupiteľstvu v Žiline na jeho najbližšom zasadnutí
I. schváliť
1. presadenie deviatich stromov z projektu výsadby 250 stromov na Solinkách,
ktoré sú vysádzané na základe Zmluvy o dielo č. 145/2021 z dôvodu kolízie
s potrebami občanov. Stromy budú presadené podľa inštrukcií odborníkov
a poslancov z daného obvodu.
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Uznesenie bude mať vplyv na rozpočet mesta, suma závisí od nastavenia realizácie
prostredníctvom príslušného mestského odboru.
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