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Zpráva o činnosti OS od 17.6.2010 do 6.10.2011  

 
1. Korespondence s DPML - dopisy odeslány 28.5.2010 - před schůzí 17.6.2010, výzva 

občanům k návrhům změn, výsledek - po změně jízdních řádů od 12.12.2010 - pozitivních 
změn více, než jsme čekali. Diskuze s ředitelem o problémech s černými pasažéry a kolem 
úpravy provozu vzhledem k nepřizpůsobivým spoluobčanům. 

2. Po členské schůzi - F. Budák nastavil přeposílání e-mailů z a do e-mailu sdružení na 
adresy členů. Práce na webu - neustálé zlepšování, posléze - zřízení www.machnin.cz. 

3. Pravidelně každý čtvrtek - neoficiální schůzky členů sdružení U Elišky. 
4. Pojízdná prodejna - zkušební provoz od 7.6.2010 v pondělí a v pátek. Díky neserióznosti 

řidiče postupně občané ztratili zájem a za všechno mohlo naše OS - nezdar. Provoz byl 
ukončen k 10.9.2010. 

5. Zřízení schránky sdružení na poště - ze začátku díky letákové akci jsme ji využívali, nyní je 
téměř bez využití. 

6. Podařilo se zvýšit počet kontejnerů na tříděný odpad. 
7. 13.7.2010 byly oficiálně ministerstvem vnitra schváleny změny stanov našeho sdružení, 

nový název - Společnost občanů Machnína, o.s. 
8. 29.7.2011 jsme dostali zprávu o odstoupení předsedkyně družení OS Heřmánková, na 

následné schůzce jsme nabídli možnost spolupráce, případně vstupu členů do našeho o.s.  
9. Dopis na SVČK - 27.7.2010 - celkový stav, zastřešení a možnost vstupu dětí na trubní most 

nad Nisou, příslib opravy, v době povodní - proběhla oprava, ne rekonstrukce. 
10. Dopis SVČK - tlak vody v Hrádecké ulici  odesláno 27.7.2010, odpověď 18.8.2010, 2.8.2010 proběhlo 

měření tlaku, nyní realizace. 
11. V srpnu 2010 jsme odeslali dopis ohledně obnovy příkopů v ulici Hrádecké. Odpověď jsme nedostali, 

ale následně proběhla částečná oprava. Bez kanalizace je to vždy řešení částečné. 
12. 19. srpna 2010 jsme upozornili odbor sociálních a zdravotních služeb na špatný stav 

vstupu do budovy bývalého MNV - zejména schodiště 
13. 3.9.2010 odeslán dopis na SZDC ohledně podemleté trati nad býv. Zeleným stromem.  Proběhla 

oprava, situace se stékající vodou po cestě od vodárny se nezměnila. 
14. 16.9.2010 proběhla U Elišky předvolební schůzka s Ing. Černým, kandidátem VV do zastupitelstva 

Liberce. Obecně před volbami - diskuze o kandidátech. 
15. 2.12.2010 proběhla schůze výboru OS, rozdány úkoly členům. Ing. Černá vysvětlila situaci 

s OS Heřmánková. 
16. Dne 9. 12. 2010 jsme podruhé urgovali žádost o opravu vstupu do budovy pošty.  
17. Na jaře 2011 se někteří z nás angažovali více, někteří méně, v podpoře primátora a 

zachování stavu na liberecké radnici, který odpovídal výsledkům voleb. Rozeslali jsme 
dopisy či e-maily zastupitelům a v nich vyjádřili podporu stávajícímu vedení města. Naši 
členové se zúčastňovali jednání zastupitelstva města. Ve finále se poměry na radnici 
změnily, primátor Korytář byl odvolán. Projevené názory a postoje nemusejí reprezentovat 
názory všech členů našeho OS. K dispozici odpovědi některých zastupitelů. V konečném 
důsledku neklid a následné změny na radnici negativně ovlivnili i naši práci a spolupráci s 
vedením města. 
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18. 5.2.2011 jsme se na pozvání TJ Prak zúčastnili tradičního výletu " Ve stopě prvního 
machnínského lyžaře " 

19. Mezi lidmi z Machnína  se objevily obavy z prodeje domu č.p. 1 (budova bývalého MNV, 
nyní pošta atd.). Po telefonickém dotazu na odboru majetku města u paní Roncové  dostal 
Milan Porš ujištění, že se jedná o fámu. 

20. 18.2.2011 se naši zástupci zúčastnili v prostorách ANNOLK informační schůzky ke 
konceptu nového územního plánu. 

21. V únoru 2011 Fr. Budák uveřejnil první část kroniky Machnína na stránkách 
www.machnin.cz, jejichž je autorem. 

22. V úterý 19. dubna 2011 se v ZŠ Heřmánková konala prezentace nového územního plánu 
města Liberce potažmo Machnína. Několik našich členů se zúčastnilo. Akce byla jedním z 
impulsů k sepsání Námitky zástupce veřejnosti ke konceptu územního plánu Liberce. 
Podrobnosti postupně probírány na neoficiálních čtvrtečních schůzkách. 

23. 26.3.2011 - brigáda na úklid mezi Machnínem a Karlovem -  nečekaná účast -18 členů i nečlenů, 
poděkování p. Mezerovi - mechanizace, dvůr, úklid ulic Tolstého, Rynoltické od nádraži k 
poště,  cesty ke školce a přilehlé louky, okolí budovy pošty a protější louky u Nisy a okolí 
spodní čekárny autobusů ČSAD, problémy s odvozem, kometáře z města, články do novin. Příště 
třeba lépe připravit  potřebnou kapacitu a odvoz odpadu. Poslední zbytky posbíraného odpadu byly 
dovezeny až na konci května. 

24. Spojili jsme síly s p. Šlamborem, iniciátorem petice proti využití plochy mezi Machnínem a obalovnou 
pro potřeby výstavby průmyslové zóny. S touto peticí souvisí vypracovaná Námitka zástupce 
veřejnosti ke konceptu územního plánu Liberce, kde v prvním bodu protestujeme proti 
zařazení výše uvedené plochy do VO3 a doporučujeme je ponechat jako plochy 
zemědělské. V druhém bodu nesouhlasíme se záměrem zařazení části parcel č. 396/1 a 
396/16 do zón BS2 a žádáme jejich ponechání pro rekreaci a sport - RS. Zde jsme přiložili i 
návrh na zařazení této lokality a plánu na vybudování volnočasové plochy do výzvy IPRM 
II. Souhlasnou námitku jsme podali ve věci plánovaného obchvatu centra Machnína - 
spojky Rynoltické a Tolstého. Dále pak ve věci propojení kruhového objezdu u Svárova s 
průmyslovou zónou Sever. Námitku podepsalo celkem 692 a petici 731 občanů Liberce. 
Námitka byla oficiálně zaregistrována 26.5.2011. Poděkování patří všem, kteří se na 
sbírání podpisů podíleli. 

25. 30.5.2011 jsem dostali od Ing. Michala Vereščáka,  manažera IPRM, pozitivní odpověď o 
zařazení našeho návrhu do projektu "Volnočasové plochy Liberec II". Následně M. Porš 
nabídl pomoc při zpracování nebo projednávání podkladů. Bez odpovědi. 

26. 10.6.2011 proběhl první „taneček“ členů a sympatizantů našeho sdružení U Elišky. Akce 
byla všemi zúčastněnými hodnocena velice kladně. 

27. 29.6.2011 jsme odeslali p. Honzíkovi na magistrát kopii dopisu, který byl odeslán 3.9.2010 
na SZDC ohledně podemleté trati nad býv. Zeleným stromem.  Urgence, cesta v majetku města. 

28. Na mostku v ulici Heřmánková vedle cukrárny "U Elišky" bylo ulomené zábradlí na obou 
stranách cesty. Požádali jsme o urgentní opravu na odboru správy vnitřních komunikací 
magistrátu města Liberec. Naše žádost o opravu nebyla jediná (před námi na tento stav 
upozorňovala paní Muchová několikrát). Opravu provedly TSML ve čtvrtek 30.6.2011.  

29. V červnu byly na náš popud zahájeny práce na opravě vstupu do pošty. Úspěšně 
dokončeno. 

30. Na konci června proběhla diskuze ohledně režimu nastupování do autobusů DPML 
předními dveřmi i na zastávce u pošty. Dopis DPML. 

31. 14.7.2011 jsme se přes Změnu dozvěděli, že naše žádost a záměr na vybudování 
volnočasové plochy v Machníně v rámci IPRM II byla vyřazena. Následné jednání Ing. 
Pporše za účasti Dr. Absolonové s Ing. Vereščákem - definitivní vyřazení. Další jednání s 
autorem projektového záměru Ing. Příhodou, s ředitelem Eurovie, nakontaktováni výrobci 
sestav pro dětská hřiště, ve finále jednání s TJ Jiskra Machnín. Zpracována historie 
dotčeného pozemku a našich snah o jeho zkulturnění a vybudování rekrerační zóny. 

32. 31.8.2011 odeslán dopis PF ČR ve věci dotčených pozemků a bezplatného převodu na 
město Liberec. 
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33. Pro inspiraci jsme se zúčastnili projednávání záměrů v rámci IPRM II, které postoupily dál. 
34. 15.9.2011 proběhla rozšířená schůze výboru OS, hlavním bodem bylo projednání termínu 

řádné členské schůze, druhého „Tanečku“, vyhodnocení a rozdělení nesplněných úkolů od 
minulé schůze výboru 2.12.2011.  

35. Odeslání dopisu Ing. Rutkovskému - máme zájem se zúčastnit případného výjezdu expertů 
ohledně námitek k novému ÚP. 

36. 16.9.2011 odeslán dopis na SZDC ohledně situace kolem nádraží ČD v Machníně včetně 
možnosti přesunu  zastávky blíže k centru obce - R. Bartoš. 

37. 16.9.2011 odeslán dopis p. Turzovi ohledně dopravní situace v Machníně - R. Bartoš. 
38. 16.9.2011 - odeslán dopis - námitka proti zvýšení daně z nemovitosti všem zastupitelům - 

odpovědi zastupitelů - k náhledu - Chvála, Baxa, Kocumová, Šolc, účast na zastupitelstvu 29.9.2011 - 
P. Kneysová, M. Porš - protest proti snížené sazbě pro Vratislavice 

39. 20.9.2011 - odeslán dopis p. Novotnému na magistrát s dotazem na situace kolem 
výstavby čekárny na odjezdové straně MHD v ul. Rynoltické - F. Budák. 

40. 20.9.2011 - zaslán dopis panu Graciasovi ohledně úpravy žlabovek kolem pošty - F. Budák 
- přesměrovat na jiný orgán. 

41. 28.9.2011 se někteří naši členové zúčastnili zdařilé akce TJ Prak - výletu na Říp. 
42. 6.10.2011 - odpověď ohledně zastávky a čekárny MHD z odboru technické zprávy majetku 

města - ve výhledu, nejsou peníze. 
 
Zapsal: Ing. Porš 


