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Věc:  Stav oprav komunikací v Liberci  
 
 
Dobrý den, pane řediteli, 
 

dovolte mi, abych Vám touto cestou zaslal informace a fotografie výsledku 
práce Vašich zaměstnanců a pracovníků firmy VARAN z naší městské části. 
 
 Opakovaně jsme telefonicky urgovali opravu křižovatky Jitřní a 
Řetízkové (bod A přílohy) u mistrů vodárenského provozu závodu 
Vratislavice  (p. Rubeš a p. Prokop). Na podzim loňského roku zde Vaši 
pracovníci řešili havárii vodovodu a větší část vozovky z obou stran 
vybagrovali do značné hloubky. Přislíbeno bylo, že oprava povrchu vozovky 
bude realizována ještě před zimou. Nestalo se. Zhruba před třemi týdny 
najela četa Vašich lidí (podle označení vozidel), vybagrovali část původně 
poškozené vozovky, okraje koberce nezařízli. Neřešili, že bylo při loňské 
havárii bagrováno i na druhé straně cesty. Zhruba tři týdny zde bylo jen 
hrubé kamenivo cca 10 cm pod úrovní povrchu vozovky a střídavě povalené 
nebo postavené značení. průjezd popelářů nebo vozidel hasičů byl i díky 
parkujícím osobním vozidlům znemožněn. Včera byla opravena část vozovky 
v ulici Hrádecké, hned jsem volal, aby se nazapomnělo na výše uvedené 
místo. Dnes, když jsem začal psát tento dopis, najeli pracovníci firmy VARAN 
a opravili připravenou „jámu“. Na můj dotaz, zda budou spravovat i druhou 
část vozovky, která nebyla připraven, mi řekli, že ne. Pravděpodobně na to 
konto pak na druhou stranu dali „záplatu“. Její životnost, stejně tak jako 
životnost té části vozovky, která byla sice připravena, ale okraje nebyly 
zaříznuty a lámaly se, je dle mého laického názoru omezená. 
 Nevím, zda Vám subdodavatel účtuje i kilometrovné a čas přípravy, 
ale obě opravy se mohly udělat v jednom dni, nemluvě o tom, že včera bylo 
lepší počasí, než dnes. V žádném případě to z mé strany není nic proti firmě 
VARAN. 
 V době, kdy jsme žádali urychlení opravy na tomto místě, jsme hlásili i 
požadavek na opravu pravděpodobně zapomenuté části povrchu vozovky na 
křižovatce ulic Hrádecká a Mokrá - viz bod B přílohy. 
 

 



List 2 

 

Společnost ob čanů Machnína, o.s ., Jit řní 238, 460 01 Liberec 33 

registrace 2.1.1992 - MV čj. VSC/1-9405/92-R 
 

 Když jsem si dnes inkriminovaná místa procházel, abych zjistil 
aktuální stav, zaujal mě poklop v ulici Hrádecké - bod C v příloze. Nevím, 
zda se jedná o hydrant nebo jen uzávěr přípojky, to z fotografií poznáte Vy. 
Nemá asi význam popisovat stav, o kterém si myslím, že není optimální, 
vše je patrné z fotografie v příloze. 
 Vzhledem k tomu, v jakém stavu jsou komunikace v naší městské 
části, že zde nemáme kanalizaci, a vzhledem ke zvýšené dani z 
nemovistosti a zdražování vody, jsou zde všichni slušně řečeno naštvaní. 
Obracejí se na nás s dotazy, jak je možné, že kupř. oprava křižovatky ulic 
Řetízková a Jitřní trvá více než 3/4 roku... Nechtěli jsme si stěžovat Vám, 
snažili jsme se zjednat nápravu bez kritiky práce Vašich podřízených. 
Situace ale nazrála takovým způsobem, že jsme došli k přesvědčení, že 
“tudy cesta nevede”. Že po dobrém nic nevyřešíme. Nezlobte se proto, že 
Vás zdržujeme takovýmito maličkostmi. Nejedná se o havárii, neunikají zde 
hektolitry vody. Jen Vaše společnost takto zbytečně přichází o dobrou 
pověst. 
Věříme, že zjednáte nápravu a těšíme se na Vaši odpověď, kterou velice 
rádi zveřejníme na našem webu a ve vývěsce našeho sdružení. 
 
 Přeji Vám mnoho úspěchů ve Vaší práci a především to, aby Vaši 
zaměstanci dělali firmě dobré jméno. U nás se jim to v žádném případě 
nepovedlo. 
 
 
 
S pozdravem    
     
 
 
 
 
 
 
 
 
    Ing. Milan Porš 
      předseda sdružení občanů 
 
 
 
 
V Machníně 1.6.2012  


