Dobrý deň,
Chcem sa touto cestou poďakovať za zápisnicu.
Podľa môjho názoru, ktorý som prezentoval už minule, je dosť nešťastné takýto dokument nazývať „
Koncepciou „ ak s určitosťou ide o „ akčný plán“ !
No ale to nezmeníme a na to je tu MsZa Bratislavy.
Ja mám len jedno poznámku k rôznym vyjadreniam kolegov – bolo by dobré začať pracovať na
originálnej koncepcii a to zmapovaním
Komplexnej zelene a to preniesť do plánu údržby. To jedno bez druhého akosi nejde.
Projekt a skutočnosť sú asi dve veci a plánovať môžem z rôzneho stupňa poznania.
Bez dôkladného poznania „ majetku „ môžeme riešiť len problémy čiastkové a s pomerne veľkou
chybovosťou.
Je mi jasné že inventarizácia drevín nepôjde na jednotlivé stromy, ale najohrozenejšie časti postupne
začať inventarizovať a spracovať
Prípadnú kategorizáciu drevín s ich vekom, druhom, „kondíciou“ a pod.
Z takýchto podkladov potom môže vzísť koncepcia na X rokov a akčný plán sa potom dá robiť aj od „
zeleného stola“.
Nie som odborník na finančné hodnotenie takýchto meraní ale nepôjde o lacnú záležitosť.
Možno by bolo dobré „presvedčiť „ kompetentných na Magistráte aby pri zvažovaní rozpočtu na
najbližšie obdobia presadili aj čiastku na takúto „ inventarizáciu“.
Je mi jasné, že takýto rozsah prác nie je na jeden rok a asi ani na jedno volebné obdobie.
Z vyššie uvedeného sa bude ľahšie robiť aj plán ťažby, prebierka a riešenie „ havarijných stavov“.
Podsúvať všetky informácie verejnosti – laickej a „ odbornej „ tak sa nikam nedopracujeme ani za XX
rokov.
Podľa vyjadrenia ( asi odborníčky ) na vek stromu, tak to je potom len demagógia a s ochranou
a koncepciou rozvoja to nemá nič spoločné !
Z môjho predchádzajúceho pôsobenia som pracoval na niekoľkých koncepčných dokumentoch
a viem, že veľmi veľa názorov skĺzava do podobných rovín.
Poprosím, berte vyššie uvedené riadky ako môj osobný názor.
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