
Do 5.1.2012 realizováno TČ

Malá Bělá
pokácení smrku 1 ks (strom mezi 2 smrky v ostrůvku nedaleko restaurace Klokočka, strom neměl mezi stromy životní 

prostor)

Buda pokácení břízy 1 ks (na hřišti, torzo stromu po polomu)

volnočasový areál – odstranění, prořez stromů a keřů, které ohrožovali návštěvníky, zejména v blízkosti in-lineové dráhy 

(zasahovali do ní, hrozilo spadnutí suchých částí stromů)
park u železniční zastávky – pokácení bříza 1 ks (strom z větší části suchý, neperspektivní a nevzhledný, hrozil jeho pád)

park před ZŠ – ořez spodních větví stromů, zasahujících do chodníků, či bránící údržbě parku

ul. Pionýrů, pod hřištěm ZŠ – ořez vrby na babku, nebyla léta zakracována

ul. Rybničná – ořez vrby na babku, nebyla léta zakracována

ul. Linkova – pokácení tůjí 2 ks (stromy v minulosti zkráceny, trouchnivé, v blízkosti el. vedení)

Plán práce 10.1.2012

Mírové náměstí – smrk 3ks (stromy jsou nakloněné, nestabilní, při prudším větru hrozí jejich pád), 

                           – lípa 1 ks (proschlé části, nesouměrný, z estetického a zdravotního hlediska nekvalitní strom)

Plán práce 2. polovina února až 1. polovina března

Chudoplesy u č.p. 63 – jasan 1 ks (strom je z větší části uschlý, nakloněný, hrozí pád na dům)  

Podhradí u č.p. 30 – smrk 1 ks (strom je nakloněný, hrozí pád na komunikaci)

Bakov n. J. u DPS – borovice 1 ks (strom je suchý)

Bakov n. J.

park u železniční zastávky - hloh 2 ks, jasan 1 ks, smrk 1 ks, bříza 5 ks, javor 1 ks, jilm 2 ks (nebezpečné dřeviny), nálety a 

keře

Další plány

Buda kácení 3 lip bezprostředně ohrožujících dle dendrologického posudku

odborný ořez 16 ks lip u sv. Barbory 

probírka nebezpečných stromů v Podstráních (cca 20 ks suchých, nebezpečných, nekvalitních a neperspektivních stromů 

v rámci započaté revitalizace lokality). 

Zásahy na městské zeleni v době vegetačního klidu r. 2011/2012

Bakov n. J.

Bakov n. J.

Bakov n. J.




