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Dopis Ing. Janu Čápovi: 
(pověřen vedením odboru dopravy, vedoucí oddělení pozemních komunikací - Krajský úřad Libereckého 
kraje) 
 
 
Dobrý den, pane inženýre. 
 
Dostal se nám do rukou materiál projednávaný radou města ve výše uvedené věci (Páteřní 
cyklotrasa Odra -Nisa, úsek Machnín - Chrastava - Majetkové vlastnictví cyklotrasy a související 
běžná údržba). Nemáme k dispozici  materiály kraje, podrobnosti kolem této akce. Z toho mála, co 
jsme vyčetli z citovaného materiálu města, nejsme schopni posoudit, zda naše připomínky jsou 
opodstatněné. Tudíž, pokud zpracovatelé projektu mají vše dokonale zpracované, nemusíme nic 
řešit. Pokud ne, prosíme o zohlednění a zapracování následujících připomínek. 
 
Na tzv. "hasičské louce"  (viz první příloha - část výše uvedeného materiálu - na malé fotografii 2. 
zleva je přímo buňka hasičů) pořádají místní hasiči řadu akcí pro děti, minimálně čarodejnice a 
dětský den. Obvykle to končí tak, že děti dojdou relativně čisté a v suchých botách na louku, načež 
najede technika hasičů a záchranářů a cesta zpět vypadá tak, že se tudy nedá projít suchou 
nohou&#8230;. Domnívám se tudíž, že plánovaný záměr na provedení ložné i obrusné vrstvy 
komunikace právě v úceku km 0.53- 3.00  může znamenat, že pohyb hasičské technicky v tomto 
úseku cestiu zničí. Tento dopis posílám i místnímu HZS, které na uvedeném pozemku pořádá 
hasičské soutěže, kdy sem najíždí technika dobrovolných hasičů z širokého okolí. Jedná se o 
oficiální výcvikový terén, jak mi místní hasiči potvrdili. Tudíž se ptám - bude provedení cyklostezky 
v úseku od křižovatky u Integry, tedy vyústění ulice Staré na Hrádeckou až po nájezd na 
"hasičskou louku" dimenzováno takovým způsobem, aby vydrželo nápor těžké hasičské techniky? 
 
Druhý problém, na který se s nadcházející zimou těší především obyvatelé Machnína z okolí Staré 
ulice a rodiče dětí, které navštěvují machnínskou školku, je šíře vozovky podél Integry - viz druhá 
příloha dopisu a zákres růžovou barvou. Ve vyznačeném úseku se především v zimním období, 
kdy jsou tu mantinely sněhu, dva osobní automobily nemohou vyhnout. Stačí jedna maminka 
vracející se od školky, která není příliš zběhlá v couvání, a protijedoucí vůz a problém je na světě. 
Počítá výše uvedený projekt i s potřebou vybudování minimálně dvou míst podél Integry, kde by se 
osobní vozilda mohla vyhnout? Na straně k Nise je zde svah a hrozí, že vozidla spadnou ze 
silnice. 
 
Samozřejmě jsme velice rádi, že se má cesta opravovat. Každé zlepšení životních podmínek v 
naší okrajové části Liberce velice vítáme. Velice neradi bychom ale jen tiše přihlíželi tomu, jak se 
investice, jistě nemalá, obratem zničí jen díky tomu, že projektant neměl dostatek informací a 
podkladů. 
 
 
Děkuji Vám předem za odpověď na náš dopis. 
 
 
S pozdravem Milan Porš 
předseda sdružení občanů 
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Odpověď odpovědného projektanta: 
 
Dobrý den, 
k Vašemu dotazu: 
Obecně se jedná o opravu stávající zpevněné komunikace š. cca 3.0m (lokálně 3.5m - šířka 
zpevněné části bude s ohledem na hranice pozemků komunikace a charakter stavby zachována), 
vč. nezpevněných krajnic a obnově (pročištění, oprava objektů) odtokových poměrů komunikace. 
Po této opravě se zlepšením stavebních parametrů bude osazeno svislé dopravní značení 
cyklotrasy (v dotčeném úseku) informující cyklisty o trase a motoristy o pohybu cyklistů. 
K první části Vašeho požadavku - o občasném pojezdu hasičské techniky víme a i z tohoto důvodu 
řešíme na stávající komunikaci odvodnění a krajnice, zároveň opravu výtluků a nerovností 
zpevněného krytu se zesílením asfaltovým betonem pro zvýšení únosnosti komunikace (stávající 
stav je nerovný se sítí převažujících podélných trhlin způsobených pohybem těžkých vozidel). Po 
opravě komunikace se zesílením a zvýšením únosnosti bude vyřešen i problém možného narušení 
komunikace pohybem těžkých hasičských vozidel, jelikož komunikace bude vyhovovat svou 
únosností tomuto provozu (vč. případného provozu těžkých strojů Lesů aj.). 
K druhé části vašeho dotazu ohledně rozšíření. Vámi popsaný problém chápu a je oprávněný, 
avšak s ohledem na charakter stávající stavby (viz. výše - jedná se o opravu stávající komunikace 
v rámci vedení cyklistů, hranice katastru a případný zábor aj.) vedení cyklotrasy nejsme schopni 
řešit zábory a vybudování výhyben. Nicméně stavbou nedojde k jakémukoli omezení tento problém 
řešit a vyhybny v budoucnu vybudovat. Když jsme toto řešili (zda-li by bylo možné vyhybnu pod 
oplocením Integry vybudovat na pozemku komunikace, došli jsme k závěru, že na jedné straně je 
koryto řeky, do kterého není možné zasahovat případnou zídkou, na té by muselo být záchytné 
zařízení atd. a z požadované šířky 5.5m průjezdného profilu v místě výhybny + krajnice + prostor 
pro zónu svodidla a na druhé straně hranice pozemku a pevné oplocení s potřebou záboru). 
Nicméně i v tomto případě (úsek vedení pod Integrou) s ohledem na tento problém je navržena 
rozšíření krajnice z asfaltového recyklátu - nedojde sice k rozšíření na normovou šířku 5.5m pro 
výhybnu, ale na šířku vva 3.7-4.35m, což výrazně zlepší stávající stav. 
Snad tato odpověď bude stačit a v případě jakýchkoli dotazů, potřeb vč. konzultace nad 
dokumentací a řešením prosím kontaktujte 
 
S pozdravem 
J.Pivrnec - projektant 
JAP projekt, s.r.o. 
info: www.projektjap.cz 
 
Odpověď projektantovi a Ing. Čápovi:  
 
Dobrý den, 
děkuji Vám za odpověď. Jsem rád, že je projekt dobře připraven. Z obecného mmateriálu, ke 
kterémum jsme se dostali přes město, nebyly jasné podrobnosti. Tudíž jsme měli strach, aby to 
nedopadlo špatně. 
Chápu i odpověď co se týče místa pro vyhýbání. Pokud rozšíření profilu nepostačí, můžeme to 
řešit skutečně jiným způsobem. Před pár lety jsem do místní školky vozil dcery, ale teď už mě to 
samotného "nepálí". Vyloženě náhodou byl u mě včera člověk, který poblíž školky bydlí a kterého 
se otázka "špatně couvajících" maminek bytostně dotýká. 
Z toho, co mám k dispozici, neplyne, kdy se plánuje realizace. Pokud Vaši odpověď na náš dotaz 
uveřejníme na webu našeho sdružení nebo na neoficiálních stránkách www.machnin.cz, mohou se 
občané ptát, jaké jsou termíny. Můžete mi, prosím, jeden nebo druhý přiblížit předběžný 
harmonogram stavby? 
Děkuji předem za odpověď a přeji krásný den. 
 
S pozdravem Milan Porš 
předseda sdružení občanů 
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Ing. Čáp napsal: 
 
S realizací se počítá v příštím roku, přesný začátek stavby nelze v současné době říci.  
 
Ing. Jan Čáp       
Pověřen vedením odboru dopravy 
Vedoucí oddělení pozemních komunikací 
____________________________________ 
Krajský úřad Libereckého kraje 
U Jezu 642/2a  *  461 80  Liberec 2 
tel.: +420 485 226 596  *  fax: +420 485 226 272 
mobil: +420 739 541 610 
e-mail: jan.cap@kraj-lbc.cz  *  www.kraj-lbc.cz 
 
 


