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Věc:  Nepořádek na oto čce autobus ů MHD 
 
 
 
Dobrý den, pane řediteli, 
 
dovolte mi, abych Vám touto cestou zaslal fotografie z otočky autobusu č. 16 
v Machníně. Řidiči spojů, které končí na stanici Machnín žel. zastávka  a točí 
se  zde, nemají na této otočce žádné zázemí. To je ale neomlouvá za to, že 
si zde odkládají, co je napadne. Chtěl jsem napsat již vloni, ale nedostal 
jsem se k tomu. Částečně jsem také doufal, že se situace zlepší. Naše 
sdružení zorganizovalo dvě úklidové akce - první byla na jaře - 26.3.2011 . 
Nasbírali jsme především kolem komunikací několik kontejnerů různého 
odpadu. Další byla v rámci akce „UKLIĎME SI SVĚT ☺“ 22.10.2011. Při 
obou těchto brigádách jsme na uvedené otočce autobusů nasbírali 
neuvěřitelné množství odpadků, z nichž většinu tvořiliy PET lahve, kelímky 
od salátů, jogurtů a  jiný obalový materiál, který vypadal převážně jako obaly 
od svačin řidičů.  
 Dnes jsem projížděl kolem. Nedalo mi to, abych se zde nezastavil. Slezl 
sníh, který zakrýval tu krásu. Nefotil jsem vše, ale to málo snad stačí. 
 Nechci zde řešit, kdo umísťuje na zastávky MHD odpadkové koše. 
Domnívám se ale, že by zde bylo třeba umístit koš nebo popelnici speciálně 
pro Vaše řidiče. Domnívám se, že pár kroků na zastávku by nebyli ochotni 
ujít. 
 Možná by bylo z hlediska tohoto dopisu účelnější vše sesbírat, narovnat 
na jednu hromadu a to Vám vyfotit. Mohli bychom ale takto po Vašich lidech 
uklízet stále. Snad tedy přiložené tři fotografie postačí... 
 Vím, že Váš podnik organizoval brigády na úklid zastávek. Domnívám 
se ale, že to není řešení. Pokud zde řidič nemá kam odpadky vyhodit, není 
za to pravděpodbně nijak sankcionován, nemá pak ani motivaci pořádek, 
obzvlášť tam, kde nežije, udržovat. Myslím si, že se to netýká všech Vašich 
řidičů, kteří k nám zajíždí. 
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 Pevně věřím, že tato malá stížnost, která neřeší nic životně důležitého, 
neřeší problematiku zastávky MHD Machnín ve směru na Liberec, která je 
pro občany Machnína mnohem důležitější, bude vyslyšena. Že nebudeme 
muset znovu po řidičích uklízet. Úplně nám stačí to, co nám tu vyhazují ti 
ostatní. Na ně ale nemůžeme ukázat prstem... 
 
 Děkuji Vám předem za vyřízení naší stížnosti a odpověď, kterou, pokud 
s tím budete souhlasit, rádi zveřejníme na stránkách našeho sdružení. 
 
Přeji Vám mnoho úspěchů ve Vaší práci a hodně spokojených cestujících. 
 
 
 
S pozdravem    
     
 
 
 
 
 
 
 
 
    Ing. Milan Porš 
      předseda sdružení občanů 
 
 
 
 
V Machníně 4.3.2012 


