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Vec
Oznámenie o výsledku prešetrenia petície

             V centrálnej evidencii petícií bola pod č. 10/2016-pet. zaevidovaná petícia 
obyvateľov a prevádzok obchodných spoločností na ul. Dubíkova, Nitra, ktorí petíciou 
žiadajú o odstránenie dreviny – vypílenie topoľa na ulici Dubíkova 2, Nitra, nakoľko suché 
konáre ohrozujú chodcov na zdraví a parkujúce autá, počas jesenného obdobia opadávajúce 
lístie zapríčiňuje upchávanie rín a zvodov striech na rodinných domoch a budovách patriacich 
spoločnostiam slúžiacim na podnikanie.

     Po prešetrení petície a vyžiadania si stanoviska odborného útvaru Mestského úradu 
v Nitre Vám oznamujem nasledovné:

     Mesto Nitra – útvar hlavného architekta na podnet VMČ č. 5 – Diely, Kynek, 
Mlynárce, Párovské Háje v r. 2009 posúdil a rozhodol vo veci návrhu na výrubu topoľa 
rastúceho na mestskom pozemku p.č. 142/1 v k.ú. Mlynárce pred rodinným domom Dubíkova 
5, Nitra a v tom čase neodporučil výrub predmetného stromu, ale navrhol vykonanie 
radikálneho zmladzovacieho rezu z dôvodu minimalizovania bezpečnostných rizík. Následne 
v r. 2010 mestská organizácia Mestské služby Nitra zabezpečila vykonanie ošetrenia stromu 
v odporučenom rozsahu.

Mesto Nitra – útvar hlavného architekta na základe nového posúdenia zdravotného 
stavu predmetného stromu a miestnych pomerov uskutočneného v r. 2016 odporučil asanáciu. 
Mesto Nitra najneskôr do 31.3.2017 požiada v súlade so zákonom č. 543/2002 Z.z. 
o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov riadnou žiadosťou o vydanie súhlasu 
príslušný orgán ochrany prírody a krajiny na výrub 1 ks Populus nigra, Italica (topoľa) na 
pozemku s p.č. 142/1 v k.ú. Mlynárce, Dubíkova 5, Nitra. Výrub stromu po nadobudnutí 
právoplatnosti a vykonateľnosti rozhodnutia o výrube dreviny zabezpečí za Mesto Nitra, 
OKČaŽP – Stredisko mestských služieb v r. 2017.

      Týmto považujem Vašu petíciu za vybavenú. 

      S odpoveďou na petíciu prosím v rámci Vašich možností oboznámiť aj ostatných občanov 
podpísaných pod petíciou. Zároveň Vám oznamujem, že výsledok vybavenia petície bude 
zverejnený v súlade so zákonom č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení zmien, § 5 ods. (7) 
aj na webovom sídle Mesta Nitry -  www.nitra.sk. 

      S pozdravom

Ing. Darina Keselyová, v.r.






















