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Adresát:
GR Štátne lesy, š.p Banská Bystrica
SEVAK, a.s. Žilina
Mesto Žilina, primátor Peter Fiabáne
Odbor životného prostredia OÚ Žilina
Vec: Nebezpečenstvo povodní v katastri Považský Chlmec
Vzhľadom na opakované zaplavenie centrálnej časti Považského Chlmca počas
letných búrok sa obraciame na Vás s výzvou o obnovenie dažďových odvodňovacích rigolov,
jarkov a podobných objektov v časti Považského Chlmca nad lokalitou Hájiská, a to les
v časti Lipie, lúky a trvalý trávnatý porast okolo veľkého Vodojemu SeVaK,a.s.
Žilina – Považský Chlmec smerom k ulici Na Hôrku. Dažďová kanalizácia ulice Na Hôrke
nie je dimenzovaná na takýto príval vody.
Pri väčšom daždi dochádza k sústredeniu dažďovej vody a nánosov z lúk, lesa a skládky
dreva v lokalite Doliny, Medzi potoky a časti trávnatého porastu , odbočka k veľkému
Vodojemu SeVaK,a.s.
Voda sa potom valí neregulovane dole ulicou ul. Na Hôrke, pričom zemina a kôra zo
stromov upcháva odtokové šachty kanalizácie, leje sa ulicou Bytčianska a zalieva nižšie
položené ulice, dvory a záhrady centrálnej časti Považského Chlmca (najmä ulice Požiarnicka
a Alexyho), tu vytápa a zanáša bahnom a kamením pivnice, garáže, dvory, záhrady
a spôsobuje značné škody občanom.
Pretože táto situácia pred rokmi nebola a problém evidujeme posledných cca 10 rokov,
zisťovali sme osobne, prečo sa to stalo.
Zistili sme, že dažďová voda neodteká pôvodným odvodnením, smerovaným do rieky
Kysuca, lebo nie je udržiavané, je úplne zanesené hlinou a kamením, kôrou a konármi z lesa,
v pôvodne vybudovanom betónovom rigole je zaschnuté bahno, rastie tam nielen tráva, ale aj
náletové stromy a kríky.
Na podnet poškodzovaných občanov členovia rady OZ Budúcnosť Považského Chlmca
urobili dňa 30.6.2019 obhliadku okolia vodojemu a priľahlého lesa a zistili nasledovné
skutočnosti:
1. V hornej časti ulice Na Hôrku, odbočka k veľkému Vodojemu SeVaK sú úplne zanesené
a znefunkčnené pôvodné odvodňovacie jarky a rigoly na odvádzanie dažďovej vody
z lesa Lipie parc. č. 2382/10 – vlastník Lesy SR, š.p.
2. Zanesená nánosom hliny a kamenia je aj usadzovacia šachta a mostík s betónovou rúrou
vyúsťujúcou pri odbočke cesty k veľkému Vodojemu SeVaK na východné lúky časti
Doliny – parc.č. 2152 –vlastník SPF.
3. Z hornej strany cesty k veľkému Vodojemu SeVaK je zanesený a zarastený odvodňovací
rigol na odvedenie dažďovej vody z lúky parc. č. 2377/5 – správca SPF a lesa parc. č.
2377/4 vlastník Lesy SR, a.s.

4. Vozovka v hornej časti ul. Na Hôrku, odbočka k veľkému Vodojemu SeVaK smerom
dole okolo IBV Hájiská (parc. č. 2423/2 – vlastník Mesto Žilina) je neprejazdná, vymletá
prudkou vodou, jej užívatelia si urobili cestu cez vedľajšiu súkromnú parcelu číslo EKN
2210 (vlastníci pp.Fitoš Michal a manželka Oľga, p. Ján Višňovský).
Prívalová dažďová voda tečie krížom cez tento pozemok, pričom odnáša ornicu a donáša
kamenie, kôru zo stromov a odpad zo skládky dreva, devastuje pôvodnú parcelu na koryto.
Vyzývame zodpovedné organizácie Štátne lesy ŠP Banská Bystrica a SEVAK, a.s.
Žilina, aby obnovili nefunkčné odvodnenie dažďovej vody z rozsiahleho lesa a od Vodojemu,
aby tým zabezpečili prirodzenú ochranu mestskej časti Považský Chlmec pred povodňou
a následnými škodami.
Žiadame Mesto Žilina o opravu a sprejazdnenie zdevastovanej cesty na parcele číslo
2423/2 a obnovu odtokového jarku (rigolu) okolo nej po dolnú časť ulice Na Hôrke.
Problém dávame na vedomie Odboru krízového riadenia OÚ Žilina vzhľadom na
nebezpečenstvo zatápania obývanej časti Považského Chlmca v čase dažďov (naposledy
22.5.2019) s prosbou o pomoc.
Za radu OZ Budúcnosť Považského Chlmca:
Anna Smikoňová, predseda
Členovia rady:
Juraj Kodaj
Anna Vakulová
Zuzana Chochulová
Ján Višňovský

Na vedomie:

Odbor krízového riadenia Okresného úradu Žilina
Prílohy: - Mapka riešenej oblasti
- Informatívne fotky

