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Urbár Námestovo, pozemkové spoločenstvo
Mlynská 640/47, 029 01 Námestovo
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Výpis zo zápisnice z činnosti DR zo dňa 11.11.2019
Zápisnica v úplnom znení je pre členov spoločenstva k dispozícii v kancelárii Urbáru.
Zúčastnení členovia:

PaedDr. Vladimír Viluda
Marta Adamiková
Ing. Etela Sečová

Kontrola:

Vykonané zemné práce.
Výsledky kontroly:
Lokalita Skalka
Cesta v poraste 182a a 182b bola v dĺžke do polovice porastu 182b zrovnaná, pretože väčší sklon na
jednu stranu spôsoboval problémy pri sťahovaní dreva. Rozmočené časti cesty boli odvodnené, jedna
hlbšia priehlbina bola vyplnená kamenivom. Na začiatku cesty porastu 182a rozbahnený a zanesený
priepust v šírke 4m bol upravený položením priepustu v šírke 7m a zasypaný väčším množstvom
kameniva.
V jesennom období bol vyčistený, odvodnený a spevnený aj samotný sklad.
Lokalita Zavahanov
V poraste 276 bola upravená cesta, ktorou sa vychádza zo skladu a povyše nej ďalšia. Obidve cesty
boli rozbahnené koľajami, preto cesty boli vyčistené od bahna (2x230m), položené geotextílie
a čiastočne zavezené kamenivom. Predpokladáme, že navážka kamenivom bude ukončená v priebehu
dvoch týždňov.
Lokalita Pilsko
V poraste 2309 bol upravený prejazd cez potok s veľkými balvanmi. Časť balvanov bola použitá na
úpravu spodnej časti potoka nad skladom Za vrch, kde voda vymývala hlbokú jamu pod priepustom.
Nad priepustom boli vybagrované štrky, ktoré znižovali prietočnosť priepustu a tieto boli použité na
spevnenie spodnej časti.
Povyše vpravo do skladu Pláň bol na malej pláni v poraste 2309 opravený rozbahnený úsek cesty
v dĺžke 20m odvodnením, čiastočným vydyľovaním a navezením štrkom.
Cesta v porastoch 2334a, 2334b a 2331 bola po celej trase vyrovnaná, rozbahnené úseky boli
odvodnené a vyplnené štrkom. Na úseku nad „Opičkovým posedom“ bola vybudovaná nová odbočka
na sklad Pláň. Touto prácou boli ukončené práce začaté v minulom roku. Štrk bol použitý zo skládky
Za vrch.
Približovacia cesta v poraste 2345a, ktorej oprava bola začatá tiež v minulom roku v dĺžke cca 30m
bola ukončená ďalším odvodnením a návozom štrku zo skládky Za vrch.
Záver
Konštatujeme, že všetky vykonané zemné práce boli pre činnosť Urbáru potrebné, boli vykonané
kvalitne, pod neustálym dozorom predsedu Urbáru a boli vykonané pri vynaložení minimálnych
nákladov. Týmito úpravami boli sprístupnené porasty pilčíkom a ostatným lesným pracovníkom bez
rizika vzniku rôznych druhov nehôd.
V Námestove 14.11.2019

