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V c: Trubka nad Nisou v Liberci 33 - Machnín

Dobrý den,

dovolte mi, abych se na Vás dnes podruhé obrátil jménem na eho sdru ení -
Spole nosti ob an  Machnína, o.s. Dopisy pí u odd len , ob  v ci spolu
nesouvisí, tak nebudu spojovat tlak vody se zde uvedeným tématem.

Domnívám se, e v ichni ob ané na í m stské ásti ádn  platí za
v echny slu by Va í spole nosti. Pokud neplatí, u  jist  nejsou Va imi klienty.
Obracím se na Vás tedy jménem té první skupiny, která zahrnuje podsatnou
ást na ich obyvatel. Moje ádost, promi te mi,, e nebudu pou ívat odborné

výrazy a zji ovat správné názvy, se týká trubky, která vede p es Nisu vedle
mostu. Pokud se dívám od ulice Hráádecké ke k i ovatce s ulicemi
He mánková a Rynoltická, mám trubku po levé ruce. Domnívám se, e o jejím
stavu a rizicích, se kterými je tento neut ený stav spojený, nejlépe vypovídají
p ilo ené fotografie. Nejsem právník, ale z mého laického pohledu, pokud
spadne dít  z nezaji t né trubky, která není ani nijak ozna ená a je voln
p ístupná z obou b eh , nebo pokud ublí í vodákovi, plujícímu po Nise,
uvoln ný plech z p vodního bedn ní trubky, budou mít Va i právníci o zábavu
postaráno ... To je jen jeden pohled na v c. Pokud budeme v c posuzovat z
estetického hlediska, tak bych byl velmi rád, kdyby u této ozdoby na í m stské
ásti byla tabulka se jménem vlastníka. Takto anonymn  je to ostuda nás
v ech. Nevím, pod jaké Va e odd lení tato ást Va ich rozvod  pat í, kdo má v
kompetenci údr bu. V ka dém p ípad  si nepamatuji, kdy byla naposled
provád na oprava krytí trubky.

Nemá význam to dále rozepisovat, za v e hovo í p ilo ené snímky, které
neposílám v echny, ale jen výb r, aby bylo na první pohled jasné, jakou vizitku
u nás Va e spole nost má.

Domnívám se, p i nemalých investicích do Va í technologie a  tam, i
jinde, náklady na uvedení Va eho za ízení do stavu, který by neohro oval
zdraví a ivoty na ich d tí  a nejen jich, nejsou tak horentní, aby tato v c
nebyla e itelná. .

M ete nás, prosím, informovat o mo nostech e ení vý e uvedeného
problému? Rádi Va i odpov  zve ejníme na na ich webových stránkách.
P edev ím ale uvítáme, kdy  se bude celá v c e it.

D kuji Vám p edem za odpov .

S pozdravem Ing. Milan Por
   p edseda sdru ení ob an

V Machnín  27.7.2010
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