Opatrenia na ochranu zelene pri stavebných prácach.
 Pri všetkých prácach, ktorými bude dotknutá zeleň je potrebné dodržiavať VZN
mesta Piešťany č.5/2005 o zeleni.
Pri vykonávaní stavebnej, prevádzkovej alebo inej činnosti na plochách zelene a tiež
na plochách majúcich spoločnú hranicu s plochami zelene alebo na plochách inak
dotknutých týmito činnosťami, sú obstarávatelia (investori), stavebníci a fyzické
alebo právnické osoby vykonávajúce tieto činnosti povinní :
a) predchádzať poškodeniu a ničeniu okrasných rastlín (debnenie kmeňov,
vyviazanie konárov, podkopávanie koreňovej sústavy) a príslušenstva na
plochách zelene,
b) nevyhnutné a povolené zásahy do zelene vykonávať odbornými
záhradníckymi úkonmi so súhlasom orgánu správy zelene, vlastníka alebo
správcu plôch zelene,
c) po ukončení stavebnej alebo inej činnosti obnoviť poškodené alebo zničené
plochy a prvky zelene a odovzdať správe verejnej zelene preberacím
protokolom,
d) po odkrytí koreňovej sústavy drevín, vykonať opatrenia zamedzujúce
usychaniu koreňov (zakrytie, zaliatie).
 Pri všetkých prácach a úpravách, ktorými by mohli byť dotknuté dreviny musí byť
dodržaná STN 83 70 10 – Ochrana prírody. Ošetrovanie, údržiavanie a ochrana
stromovej vegetácie.
Pri stavebných prácach sa dreviny chránia komplexne (koruna, kmeň, koreňová
sústava) pred poškodením. Pri používaní stavebných mechanizmov, nástrojov a
pomôcok sa musí dbať na minimalizáciu zásahov do drevín. Nadväzujúce ošetrenie
drevín a iné opatrenia v závislosti od druhu dreviny sa zrealizujú ihneď.
Ochrana koreňového priestoru – Koreňový priestor dreviny je kruhová plocha pôdy
pod korunou stromu s polomerom o 1,5m väčším ako je polomer pôdorysného
priemetu koruny.
Je nutné zamedziť zhutňovaniu pôdy v koreňovom priestore (skladovaním
stavebného materiálu, prejazd mechanizmov a p.) a zvyšovaniu úrovne terénu
navážaním zeminy, stavebného odpadu alebo stavebného materiálu v okolí
koreňového priestoru.
V ochrannom koreňovom priestore nie je prípustné ani terén znižovať odkopávkami
zeminy.
Hĺbenie výkopov sa musí vykonávať ručne, vo vzdialenosti min. 2,5 m od päty
kmeňa. Nesmú sa prerušiť koreňe hrubšie ako 3cm. V nevyhnutných prípadoch sa
prípadné prerušneie koreňa prevedie rezom, pričom sa rezné miesta zahladia a
ošetria.
Ochrana kmeňa a koruny – pred mechanickým poškodením je potrebné chániť kmeň
stromu odebnením kmeňa do výšky 2 m. Ochranné zariadenie sa musí umiestniť bez
poškodenia stromov a nesmie sa nasadiť bezprostredne na koreňové nábehy.
Koruny stromov je potrebné chrániť pred poškodením vyviazaním, alebo odborným
orezaním konárov.

