
Odpověď SOM  k vyjádření SML k: ZÁPISU z jednání Občanského 
sdružení Společnost občanů Machnína s vedením SML ze dne 

16.5.2012 
 

U mnoha níže uvedených bodů bylo na schůzce 16.5. předjednáno setkání 
v místě, ať již ve fázi místního šetření nebo realizace. Ani v jednom případě 
nebyli zástupci sdružení k účasti však vyzváni. 
 

Bod číslo 1 (Reklama IPRM – požadavek EU, hradí EU – SML se podílí 15%) – 

povinnou publicitu IPRM realizujeme prostřednictvím projektu „Administrativní 

zajištění IPRM“, je tvořena těmito aktivitami: Web IPRM,Logomanuál,Propagační 

předměty,Inzerce,Informační a komunikační tiskoviny,Konference 

Odpověď SOM: Otázka zodpovězena, děkujeme za odpověď. 

Bod číslo 2 (zastávka MHD – ul. Rynoltická – projednáno s DPMLJ) – dle informací 

Ing. Rozsypala byl zpracován jednoduchý návrh řešení a předložen panu 

Rutkovskému k projednání. Jakmile bude materiál projednán, budete o výsledku i 

nadále informováni 

Odpověď SOM: V obdobném znění nám bylo odpovězeno již na jednání 16.5. = bez 

termínu. Můžete nám, prosím, sdělit termín, do kdy lze projednání a posun v tomto 

bodě očekávat? 

Bod číslo 3 (vyčíslení investic směřujících do Machnína)  

Odpověď SOM: K tomuto bodu jsme neobdrželi žádné vyjádření. Můžete nám, 
prosím, sdělit termín, do kdy lze čísla očekávat? Současně bychom přivítali i čísla o 

ročních nákladech u hlavních položek jako je MHD, škola, školka, zimní údržba, 

osvětlení atd. 

Bod číslo 4 (cesta ke koupališti – cesta není potřeba, ale poškozuje ji voda při 

deštích, požadavek pročistit příkopy, likvidace náletů, zajistí Machnín, ale  je potřeba 

souhlas s vykácením náletů  - p. Martin - T: konec května 2012) 
 – V nejbližších dnech budou prostřednictvím společnosti TSML a.s. příkopy 

pročištěny. V případě, že by jste požadovali vykácení náletové dřeviny podél cest, je 

zapotřebí, podat žádost na odbor správy veřejného majetku. 

Odpověď SOM:  K bodu se vrátíme po provedeném pročištění a prověření aktuální 

situace. 

 



Bod číslo 5 (cesta k viaduktu – nepojmenovaná komunikace, je v dezolátním stavu, 

nutnost opravy, Ing. Rutkovský doporučil zástupcům sdružení prověřit zájem o 

možnost odkoupení, Bc. Šolc zjistí cenu, další varianta je výpůjčka - Bc. Šolc) 
– Jelikož části komunikace jsou ve vlastnictví SŽDC s.p. a manželů Lajtkepových, tak 

SML může úpravy provádět jen na komunikacích v jeho vlastnictví. Situaci okolo 

pozemku č. 1055/1 nadále prověřujeme. 

Odpověď SOM:  K bodu se vrátíme po vyjádření dotčených spoluobčanů. 

Bod číslo 6 (oprava č.p. 1 – potřeba revize, v budově je plíseň - p. Martin ve 

spolupráci s Mgr. Ing. Černým - T: konec června 2012) 

– oprava odvodnění byla zadána společnosti TSML a.s., termín realizace prozatím 

není znám, vzhledem k velkému počtu prováděných oprav na území Liberce. 

Odpověď SOM:  Oprava odvodnění podél budovy proběhla.  Děkujeme. 

Bod číslo 7 (pronájem ploch mezi poštou a hřištěm) – obč. sdruž. pošle žádost 

Bc. Šolcovi, kde bude napsáno, že se jedná o veřejný zájem, obvyklý postup je ten, 

že po ukončení doby pronájmu (cca 20 let) se převede za 1 Kč na SML.  

 
Odpověď SOM:  V současné době probíhá mezi občany Machnína a Bedřichovky 

anketa, která bude ukončena a vyhodnocena 30.11. Podle zájmu občanů bude poté 

dále jednáno s Bc. Šolcem a SML. 

 

Bod číslo 8 (převod pozemků Bedřichovka) – Pozemkový fond od SML  obdržel 

žádost zda a za jakých podmínek by byl převod pozemků možný. Hned po obdržení 

kompletní zprávy Vám ji hned předáme. 

Odpověď SOM:  Předem děkujeme za informaci. 

Bod číslo 9 (ul. Chotyňská – nutnost opravy, nám. Martin prověří - p. Martin - T: 

konec června 2012) 
– opravy výtluků na uvedených komunikacích byly zadány TSML a.s. a 

předpokládaný termín realizace je 15.11.2012. 

Odpověď SOM:  Oprava byla provedena dne 1.11. S kvalitou provedení se nelze 

v žádném případě smířit. Nezávisle na krocích sdružení se do akce vložili další 

občané Machnína a dožadují se zásadního řešení. Na základě doporučení 

kompetentních osob z odboru magistrátu bude sepsána žádost (petice) všech 

obyvatel ulice Chotyńská a přilehlých ulic Rytířská a Donínská do konce listopadu. 

Žádáme o zprostředkování schůzky s odpovědným činitelem SML k tomu bodu. 

 
 
 



Bod číslo 10 (ul. Křižovatka u. Stará a Hrádecká) 
 
Odpověď SOM:  Vodorovné značení bylo provedeno. Děkujeme. Nicméně v okolí 

křižovatky chybí stále na schůzce z 16.5. projednávané přechody pro chodce. 

Současně praxe ukazuje, že řidiči přijíždějící od Liberce si s křižovatkou stále nevědí 

rady a při odbočování vlevo, směrem na most, často stojí v protisměru. Zde by bylo 

řešením např. vyznačit hranici pruhů a hranice křižovatky i ve směru od Liberce. Na 

místě se již stala drobná nehoda a některým dalším nehodám se na poslední chvíli 

jen díky reakci řidičů podařilo předejít. 

Žádáme o informaci, jak a kdy lze značení doplnit a vylepšit.  

 

Bod číslo 11 (Heřmánková ul. – nutnost omezení rychlosti, žádost řešení zklidnění 

dopravy (zpomalovací retardéry), SML prověří - p. Martin - T: konec června 2012) 

-  odbor SML zadal dne 26.7.2012 provedení statistického měření prostřednictvím 

MP. Výsledky odbor obdržel dne 4.10.2012 a byly vyhodnoceny na pracovní skupině  

dopravního značení dne 25.10.2012. Až nám budou známi navržená opatření, hned 

Vám je zašleme. 

Odpověď SOM:  Předem děkujeme za zaslání opatření, přivítali bychom sdělení 

očekávaného termínu, kdy lze informace očekávat. 

 
Bod číslo 13 (oční léčebna Machnín) – k tomuto bodu si Vám dovoluji citovat 
odpověď pana náměstka Šolce ……. 
 
Odpověď SOM: Otázka zodpovězena, děkujeme za odpověď. 

Započatý způsob komunikace s občany Machnína prostřednictvím schůzek 
s paní primátorkou přinesl svá pozitiva i přes několik neuzavřených bodů.  
Rádi bychom proto vyvolali po ½ roce druhou letošní schůzku s primátorkou, 
kde by bylo možno věci posunout dále, ev. projednat nové. 
 
Navrhněte nám, prosím, termín, pokud možno koncem listopadu (po 26. 11.),ev. 
začátkem prosince. 
 
S pozdravem 
 
J. Boháč 
Člen výboru Sdružení občanů Machnína 
 
 
 


