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

16.5.2012 
 

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? 

Odpověď MML 14.11.2012: Tuto záležitost si řeší pan náměstek Ing. Rutkovský a 

nemáme dostupné žádné další informace. Z tohoto důvodu doporučuji obrátit se na 

pana náměstka. 

Závěr schůze 31.1.2013: nutno se připomenout p. Rutkovskému (došlo k posunu 

oplocení p. Ratajského) 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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. 

Odpověď MML 14.11.2012: nebyla,protože jsme nereagovali 

Závěr schůze 31.1.2013: chybí rekce od nás 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Bod číslo 5 (cesta K Viaduktu –  viz. tištěný materiál  

Závěr schůze 31.1.2013: chybí rekce od nás resp. od M. MILIČKY 

 

 

 

 



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. 

Závěr schůze 31.1.2013: dořešeno jen o plísni promluvil Franta s doktorem 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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. 

Odpověď MML 14.11.2012: nebyla 

Závěr schůze 31.1.2013: zaurgovat 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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. 

Závěr schůze 31.1.2013: zjistit kdy se bude o realizaci rozhodovat  a jaký je 

výsledek, zajistí Jirka Boháč 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Bod číslo 10 (ul. Křižovatka u. Stará a Hrádecká) 
Názor členů na přehlednost vodorovného dopravního značení?  
Závěr schůze 31.1.2013: nutno kontaktovat Bc. Petra Koubka, kdo ?  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

Odpověď MML 14.11.2012:  Po vyhodnocení statistického měření, provedeného 

městskou policií rozhodla pracovní skupina dopravního značení dne 25.10.2012, že 

v místě školy budou osazeny dvě svislé dopravní značky B20a „nejvyšší povolená 

rychlost“ s omezením 30 km/h a dále, že svislá  výstražná dopravní značka A12 „děti“ 

bude přemístěna tak, aby nebyla zakrývána zelení z okolních pozemků. 

Závěr schůze 31.1.2013: dořešeno 
 


