
 

 

 

 

Co nás v Machníně trápí… 

Témata pro řešení: 

- konkrétní detail, který by měl směřovat ke koncepčnímu řešení celku 

DOPRAVA MHD:  

- chybějící zastávka (přístřešek) MHD  

- problémoví spoluobčané v Hamrštejně a jejich cestování v MHD 

VOZOVKY: 

- cyklostezka – na dobrý asfalt se položil nový a pak cesta končí v blátě u Jirky   
Studeného. V Andělce pak pokračuje opět kvalitní cesta. 

- špatně řešená křižovatka (Hrádecká, u mostu) + chybí přechod (zejména pro děti 
směřující do školy), je to komunikace kraje, vyřešena stylem od nás bez nás… 

- problémy na ostatních komunikacích (Jitřní) 

- neochota města řešit komunikace vedoucí k méně osídleným místům ( např. 
k viaduktu)… 

- komunikace pod rychlostkou na Bedřichovku je stále „orná¨půda“, nezkolaudováno, 
nepřevedeno… 

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ: 

- ekologie – lokální topidla a životu nebezpečné zplodiny,  Machnín se v zimě dusí !!! 

KOMUNIKACE S MĚSTEM: 

- průmyslová zóna – město hrozí, že tam vymístí ekologické zátěže, proti vůli 
občanů, utajené projednávání NÚP… 

- Chotyňská – o nás bez nás (město nekomunikuje v přípravné fázi s občany když 
někde investuje), stále nedořešené detaily stavby (odvodnění, hromady navážky 
atd.)… 

- problém získat kontejner, když si svépomocí uklidíme obec…   



ŽIVOT V MACHNÍNĚ: 

- chybí dětské hřiště…  

- chybí místo pro setkávání občanů a spolků… 

- škola - velmi vysoké náklady na vytápění versus stará, netěsnící okna… 

- nedůstojný "park" u pošty + málo osvětlený (děti tudy chodí do školy)… 

- nejasný osud budovy býv. MNV (dnes pošta a středisko služeb) – obavy, že tam 
vznikne ubytovna v centru obce, až se budova vymaní z ručení za úvěr… 

- atd. 

 

Pokud máte nějaké téma, které je třeba řešit v rámci celého Machnína, oslovte nás, 
napište. Předpokládáme, že nás v rámci předvolební agitace navštíví i další strany. 
Pojmenujte problémy, které třeba my nevidíme… 

Tento soubor budeme aktulizovat tak, jak bude třeba. Jestli poslouží pro předolební 
sliby, dobře. Ale pokud se poohlédneme do minulosti, apk hlavně před volbami nám 
toho už naslibovali dost… A pak – „skutek utek“! 

 

V Machníně 28.2.2014 


