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Ing. František Talapka  
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NÁVRH NA UZNESENIE  

Uznesenie č._   /2022 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline žiada prednostu Mestského úradu v Žiline, aby  

1. Príslušný odbor v spolupráci s miestne príslušnými poslancami zmapoval trávnaté  

plochy na mestských pozemkoch, ktoré sú pravidelne ničené motorovými 

vozidlami  

2. Príslušné odbory v priebehu roku 2022 zrealizovali úpravu trávnatých plôch 

vybraných v spolupráci s miestne príslušnými poslancami a zabezpečili ich 

trvalými riešeniami proti ničeniu zelene motorovými vozidlami 

3. Informoval MZ o konkrétnych vykonaných opatreniach na konkrétnych plochách 

v rámci jednotlivých mestských obvodov. 

 

Dôvodová správa: 

Ničenie zelene  formou vyjazdených koľají nie je ojedinelé. S týmto problémom zápasí mesto 

dlhodobo. Situácia sa stále zhoršuje. Autá devastujú verejné priestranstvá, na ktorých ostávajú 

vyjazdené vyhĺbené „koľaje“, ktoré nielenže špatia verejné priestranstvá, ale v čase dažďa sa 

napĺňajú vodou a komplikujú život občanom v mestských častiach. Z tohto dôvodu je nutné 

urobiť také opatrenia, aby sa takéto miesta odstránili, ale predovšetkým by malo ísť o trvalé 

riešenia, aby nedochádzalo k opakovanej devastácii týchto plôch. Identický materiál bol 

predkladaný našim klubom presne pred rokom, kedy zo strany mesta prišla reakcia, že na týchto 

veciach sa pracuje a nie je potrebné prijímať špeciálne uznesenie.  Ukázalo sa však, že minulý 

rok boli zo strany mesta vykonané minimálne opatrenia a minimum plôch bolo upravených do 

pôvodného stavu.     

Riešenie tohto problému je v zásade jednoduché. Riešením môžu byť napríklad zatrávňovacie 

panely položené na kritických miestach, niekde len do šírky 50 -100 cm , osadenie zábrany 

formou dreveného plôtika s  výsadbou zelene- krov, zmenou dopravného značenia, napríklad 

zákaz parkovania, zjednosmernenie ulice a pod.   

Veľká časť koľají  vzniká tak, že kvôli nevhodnému parkovaniu alebo protiidúcemu vozidlu,  

automobil nemá inú možnosť ako sa vyhnúť prekážke ako prejsť cez zeleň.  

V niektorých častiach je zeleň už tak zničená, že vhodnejšie sa javí priznať takúto plochu na 

parkovanie, samozrejme s vode priepustným povrchom.  

Teraz v jarnom období  sú koľaje a zničené trávnaté plochy viditeľné. Je jednoduchšie 

zmapovať kritické miesta a pôda nasiaknutá vodou je poddajnejšia pri rekultivácii. Aj pre 

prípadnú výsadbu krov poza ochranné plôtiky je jar ideálny čas. 

Na pomoc mapovanie jednotlivých miest sme pripravili aj google mapu, kde môžu občania 

zaznamenávať svoje postrehy a tým pomôcť upozorniť mesto aj miestnych poslancov na 

kritické miesta. 
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https://www.google.com/maps/d/viewer?fbclid=IwAR0V4WHiprQmhjkT0RT8_IPHGeU9AgL

nu8nSPF4DZQhq1_65KKp9sNNO5D8&mid=15N3IidgCgrbDnh7TKA9iFf78oxhHPkHC&ll

=49.21039548253045%2C18.73771265000002&z=14 

 

Materiál bol schválený KŽP a KD. 

Materiál je v súlade so Štatútom mesta Žilina a platnými právnymi predpismi v Slovenskej 

republike.  

 

  

Ukážka vytypovaných plôch v obvode 1.  
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