5. Druh výsadby

Na základe najnovších poznatkov z oblasti pestovania vhodných druhov
drevín v uliciach mesta a ich schopnosti odolávať mestskému prostrediu sme
vybrali tri druhy stromov vhodných do priestoru Budyšínskej ulice. Nižšie
v popise a na obrázkoch môžete presnejšie vidieť vzrast a vzhľad koruny
drevín, o ktoré konkrétne druhy sa jedná:

a) gledíčia beztŕňová,

kultivar inermis:
vzdušná koruna, výška
<15 m, šírka <10 m, bez
kvetov a plodov, žlté listy
na jeseň

b) gledíčia beztŕňová

užšia gledíčia:
vzdušná koruna, výška
<12 m, šírka <6 m, bez
kvetov a plodov, žlté listy
na jeseň

Rekonštrukcia

ulice Budyšínska

c) stlpovité ginko:

výška <15 m, šírka <5 m,
bezplodé,
sýte žlté jesenné
sfarbenie,ginká zaznamenali najväčší rozmach v
druhohorách

Váš názor na to, ktoré stromy zútulnia vašu ulicu, vyjadrite v dotazníku.

Pokyny k vyplneniu dotazníka
dotazník môžu vyplniť aj viacerí členovia domácnosti
dotazník je tlačený obojstranne, môžete využiť aj druhú stranu
tlačený dotazník, prosíme, odovzdať do 22.12.2016 na vrátnici
ZŠ Česká (7:00-17:00hod.) alebo do 23.12.2016 pri pokladni
vo vchode Strediska kultúry Vajnorská (14:00-18:00hod.)
alebo ho môžete vyplniť aj v elektronickej podobe:
do 15.01.2017 na http://pr.banm.sk/liferay/dotaznik
viac informácií nájdete na: pr.banm.sk/liferay/budysinska
Za prieskum sú zodpovední pracovníci Referátu pre participáciu MÚ MČ BaNM: Miroslav Švec,
Lenka Korbeľová a oddelenia životného prostredia: Katarína Tomanová Porubčinová.
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Súčasný stav zelene na Budyšínskej má silné stránky (vyrastené stromy dotvárajú vzhľad ulice, stromoradie určuje identitu ulice - podobne ako na slávnej Abbey
Road, tiene stromov bránia prehrievaniu ulice v lete) aj slabé (korene deformujú
povrchy chodníkov a ohrozujú inžinierske siete, zelené pásy deliace cestu a chodníky nie sú pekné, stromoradie obmedzuje výhľady z bytov na ulicu).

1. Súčasný stav

Uličná aleja je tvorená viac ako
50-ročnými stromami (sofora japonská). V súčasnosti je ich zdravotný stav
natoľko zlý, že sa stali hrozbou pre zdravie a život. Túto skutočnosť potvrdili
dva nezávislé posudky od Doc. Ing.
Gabriely Juhásovej, CSc o zdravotnom
stave a firmy Ekojet, s.r.o. o kvalite
kmeňov. Na posledných 2 verejných
stretnutiach s obyvateľmi odborníci
upriamili pozornosť na havarijný stav
stromoradia a po diskusii sa podarilo dosiahnuť konsenzus o výrube 12 najnebezpečnejších drevín. Výrub sa
uskutoční ešte do konca roka 2016.

2. Priebeh rekonštrukcie
Koreňové systémy viacerých stromov
ničia povrch chodníkov a ohrozujú
inžinierske siete. Obnova stromoradia
sa musí zrealizovať spolu s výmenou
pôdy zeleného pásu a rekonštrukciou
poškodeného chodníka. Obnova celej
ulice môže prebiehať naraz alebo
po etapách.
Váš názor na to, aký má byť ideálny
priebeh rekonštrukcie zelene, môžete
vyjadriť v priloženom dotazníku.

3. Mestský mobiliár
Súčasťou rekonštrukcie chodníkov a
zeleného pásu môže byť vytvorenie
oddychových zón vybavených mestským mobiliárom:
a) tradičný mobiliár napr.: lavičky,
odpadkové koše, cyklostojany a pod.
b) netradičný mobiliár napr.: picia
fontánka, informačné tabule a pod.
Váš názor aj na to, ktorý mobiliár
spríjemní vašu ulicu, môžete vyjadriť
v priloženom dotazníku.

4. Starostlivosť o stromy
V našej mestskej časti by sme chceli
podporiť programy starostlivosti
o stromy, ktoré by spájali ľudí z blízkeho okolia. Sú to napríklad “adopcie”
novovysadených stromov miestnymi obyvateľmi, alebo ich polievanie z verejného zdroja vody, ktorý
zabezpečí MČ a pod.
Váš názor na to, ako si predstavujete
najlepšiu starostlivosť o stromy, môžete
tiež vyjadriť v priloženom dotazníku.

Participatívne plánovanie
je súbor rôznych metód, ktoré umožňujú diskusiu a hľadanie
dohody pre najvhodnejšiu formu a využitie riešeného územia.
Výsledok vždy závisí od mierky, aj od toho aké všetky skupiny
odbornej či laickej verejnosti sa do tohto procesu zapoja.
Zvyčajne ide o odborníkov, záujmové skupiny, občanov, až po
zainteresované inštitúcie.

