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V c: Nám ty a p ipomínky pro vedení DPML

Dobrý den, pane editeli,

dovolte mi, abych se na Vás obrátil jménem na eho sdru ení -
Spole -nosti ob an  Machnína. V poslední dob  se na nás obrací stále více
ob an  na í m stské ásti se stí nostmi a p ipomínkami k provozu m stské
dopravy a k zále itostem, které s DPML bezprost edn  souvisí. Nechceme
zdvojovat jednání o v cech, se kterými se na odbor dopravy magistrátu a
posléze i na vedení DPML obrátilo druhé sdru ení z Machnína (ob anské
sdru ení He mánková). Jednalo se o optimalizaci jízdních ád  autobusové
linky . 16 s ohledem na rozvrh hodin ve kole v Osta ov , úpravu p echod
pro chodce, p ípadné dopln ní semaforu p ed kolu... Jedná se o  sdru ení, se
kterým spolupracujeme a navzájem se informujeme a na ich aktivitách. Máme k
dispozici i odpov , která p i la od vedoucího odboru technické správy
ve ejného majetku. Tím jsem cht l jen nazna it, e se ob  na e sdru ení
podporují, navzájem informují a dopl ují.

Nyní konkrétn . Nej ast j í stí nosti ze strany ob an , ale bohu el i
na ich d tí, se týkají chování Rom  v autobusech. P edev ím rom tí obvatelé
dvou dom  Hamr tejn  slovn  urá í ostatní pasa éry, obt ují je hlukem,
neplatí. Tudí  ti poctiví platící cítí jako diskriminaci, e se n kdo vozí zadarmo a
je t  se  u toho nechová slu n  k ostatním cestujícím a k idi m. Dostáváme
zprávy o tom, e romské d ti v autobusech ubli ují eským. Díky Rom m a
p epln ným autobus m e i opou t jí spoje m stské dopravy  a jezdí rad i
autobusy SAD. Lidé mluví p edev ím o ranním spoji v 7,18 (zastávka
Machnín). To nejsou moje osobní zku enosti, vycházím z velkého mno ství
p ísp vk  zaslaných bu  v písemné podob , nebo elektronicky na mail na eho
sdru ení. Neobvolávali jsme kolu v Osta ov , ani vedení obce Kry tofovo
Údolí, ale máme informace o tom, e i zde byly v minulosti velké problémy,
které souvisely s machnínskými Romy...

Ji  v roce 2008 jsme se sna ili s Va ím p edch dcem e it  zastávku na
znamení  Machnín. P ikládám ná  p vodní dopis, který je t  parafoval ná
zesnulý p edseda pan Schreiber. P ikládám i kopii odpov di bývalého editele.
Nevíme, zda na e podn ty pro ly dopravním pr zkumem, jak bylo slíbeno. O
výsledku jsme ale informováni nebyli.... Sou asná situace je taková, e
minimáln  1x za týden idi  ignoruje znamení a eny s nákupy se musí vracet
od zastávky Machnín el. zastávka. Podle slov na ich ob an  se situace od
roku 2008 spí e zhor ila. Stejn  jako jsme ádali v minulosti ji  n kolikrát, i
nyní prosíme o zru ení zastávky na znamení  pro zastávku Machnín.
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Jedna z na ich spolupracovnic má naprosto konkrétní p ipomínky,
ocitujeme je v p vodní podob :

...  hlavní spoje, které mi na lince . 16 (a tím myslím, e kon í nebo
odjí d jí minimáln  z Machnína, samoz ejm ) chybí, jsou víkendové spoje - je
tam 3 hodinový výpadek mezi 10:20 - 13:20 (sm r Machnín) a 10:57 - 14:14
(sm r Liberec) a vzhledem k tomu, e o víkendu nejezdí moc ani státní
autobus, tak bych rozhodn  uvítala n jaký spoj v této t íhodinové pauze a to v
obou sm rech. A co bych uvítala já osobn  je spoj, který by jel z Machnína
nap . v 6:50 - jede sice v 6:44 státní, ale pokud ho cestou ze kolky (která má
od 6:30) nestihnu, ekám na zastávce 25 minut na dal í (a to bohu el v dob ,
kdy v t in  lidí t eba za íná pracovní sm na, tak e je asem opravdu vázaný),
navíc si myslím, e by to mohlo vyhovovat i kolák m jezdícím do Osta ova
t eba na 7 hodinu. Samoz ejm  by t ch spoj  mohlo být i víc - lov k by uvítal
jakékoli spojení navíc, ale tyto uvedené m  opravdu chybí moc....

Tak e resumé (návrhy jsou samoz ejm  orienta ní +/- minuty):
pracovní dny - sm r Liberec - 6:50
víkend - sm r Liberec - 12:15
víkend - sm r Machnín - 12:20 (ten je, ale kon í v Osta ov , tak e by se mohl
protáhnout...  Konec citace.

Ob ané se asto ptají, pro  nejsou propojeny autobusové linky . 16 a
600 (Fügnerova - Globus - Bauhaus).  Chystá DPML, resp. magistrát n jaké
zm ny v této oblasti? Je takový problém opravit ást silnice mezi Osta ovem a
pr myslovou zónou Sever do té podoby, aby zde mohly jezdit autobusy DPML?
Tento problém se netýká jen obyvatel Machnína a Kry tofova Údolí. Ale i
Karlova, Osta ova, Franti kova   Byla vypracována n jaká studie, výzkum
ve ejného mín ní, ekonomický rozklad v etn  dopadu na ivotní prost edí,
skute nosti, e v ichni z uvedených ástí m sta a Kry tofova Údolí musí do
nákupního centra bu  cestovat p es terminál DP nebo vlastním vozem? Jak je
mo né, e se propojení Osta ova neobjevilo ji  v plánech na za átku výstavby
této pr myslové zony? K p vodnímu projektu Investorsko in enýrské
spole nosti se vedení m sta a DPML nevyjad ovalo?

Byli bychom velice rádi, kdyby se poda ilo na e p ipomínky vzít v
potaz. Je nám jasné, e jízdní ády se nem ní ka dý den... Ale domníváme se,
e pouhá odpov  ve stylu zde p ilo eného dopisu bývalého editele DPML je

sice "na úrovni", ale bez efektu a jakéhokoliv zlep ení situace.

D kuji Vám.

S pozdravem Ing. Milan Por

V Machnín  28.5.2010


