
Komunikace kolem odpadkových košů v Machníně: 

 
Pozn: nejstarší maily jsou na konci, vpředu ty poslední. 
……………… 
Dobrý den, 
  
Děkuji za zaslané podklady, které určitě využijeme. 
V současné době máme hodně požadavků na nové koše, proto prozatím do Machnína umístíme  cca 
5 nových  nádob . 
Koše u zastávek spadají  v některých případech do kompetence dopravních podniků, zjistíme proto, 
zda koše na uvedená místa nedodají oni ( ČSAD, DPMLJ). 
Co se týká laviček, opět máme databázi  dřívějších požadavků , které musíme splnit. Nicméně několik 
laviček , předpokládám 3 ks. , do Machnína dodáme. 
Pokud odbor získá další finanční prostředky na nový mobiliář, můžeme v Machníně pokračovat v další 
obnově mobiláře. 
  
Dodávku nových košů a laviček bude zajišťovat Ing. Sládková s předpokládaným  termínem do konce 
července. 
S pozdravem 
monika šilarová 
  
 Ing. Monika Šilarová 
vedoucí  oddělení  komunálních služeb, ekologie a veřejné zeleně 
Statutární město Liberec 
  
e-mail: silarova.monika@magistrat.liberec.cz 
tel.:     485 243 452 
fax:     485 243 113 
 ……………… 
From: Ing. Milan Porš KAMERA [mailto:info@kamera-lbc.cz]  
Sent: Thursday, June 26, 2014 7:52 AM 
To: Šilarová Monika 
Cc: SOMACH 
Subject: RE: Žádost o výměnu odpadkového koše 
  
Dobrý den, 
vzhledem k přípravě našich Poutních slavností jsme měli trochu jiné starosti, ale pár typů na umístění 
košů máme: 

1. otočka busu MHD č. 16 u nádraží (každý rok tam uklízíme) - http://www.mapy.cz/s/am2I 
2. nástupiště u nádraží - http://www.mapy.cz/s/am2I 
3. k lavičce u hřbitova http://www.mapy.cz/s/am2I 
4. zastávka MHD Machnín – příjezd - http://www.mapy.cz/s/am2I 
5. zastávka MHD Machnín – odjezd - http://www.mapy.cz/s/am2I 
6. zastávka ČSAD Machnín odjezd - http://www.mapy.cz/s/am2I 
7. proti prodejně – bývalé cukrárně U Elišky – už bylo uvedeno - http://www.mapy.cz/s/am2I 
8. zastávky po obou stranách komunikace na Bedřichovce (nebyl jsem tam teď, ale tuším, že 

tam nic není - http://www.mapy.cz/s/am2I a http://www.mapy.cz/s/am2I 
9. Zastávka ČSAD Machnín statek – odjezd - http://www.mapy.cz/s/am2I 

  
Určitě se najdou další vhodná místa, ale nevím, jaké možnosti máte. 
  
Lavičky jsou také ve Vaší kompetenci, prosím? Máme v Machníně jedinou vratkou před hřbitovem… 
Pokud se k nám vydáte, budu rád, když nám dáte vědět. Pokud to bude jen trochu možné, rádi 
někoho z našeho sdružení vyšleme s Vámi. 



  
Přeji krásný den a těším se na další spolupráci. 
  
S pozdravem Milan Porš 
 ……………… 
 
From: Šilarová Monika [mailto:silarova.monika@magistrat.liberec.cz]  
Sent: Monday, June 16, 2014 10:19 AM 
To: Ing. Milan Porš KAMERA 
Cc: Sládková Lucie 
Subject: RE: Žádost o výměnu odpadkového koše 
  
Dobrý den, souhlasím s Vámi, že by bylo nejvhodnější řešit Machnín jako celek. 
V nejbližších dnech se proto s kolegyní vypravíme do Machnína a uděláme si přehled a návrh  míst, 
kam by bylo vhodné nové koše instalovat (  budeme vycházet a respektovat  Vaše  připomínky a 
návrhy). 
V současné době jsou nové koše objednány a čekáme na jejich dodávku  ( červen),  proto 
předpokládaný termín na realizaci je  do konce července 2014. 
  
S pozdravem 
m.šilarová 
  
Ing. Monika Šilarová 
vedoucí  oddělení  komunálních služeb, ekologie a veřejné zeleně 
Statutární město Liberec 
  
e-mail: silarova.monika@magistrat.liberec.cz 
tel.:     485 243 452 
fax:     485 243 113 
……………… 
  
From: Ing. Milan Porš KAMERA [mailto:info@kamera-lbc.cz]  
Sent: Friday, June 13, 2014 4:19 PM 
To: silarova.monika@magistrat.liberec.cz 
Subject: Žádost o výměnu odpadkového koše 
  
Dobrý den, paní Šilarová. 
Majitel jediného machnínského obchůdku se na nás obrátil, zda bychom nemohli zařídit výměnu 
železného odpadkového koše, který původně stál přímo před jeho obchodem, pokud si dobře 
vzpomínám. To tam ještě byla cukrárna a kavárna U Elišky. Nyní je vedle mostu: 
http://www.mapy.cz/s/9WPO Je totálně děravý a plní možná hyzdící funkci, ale rozhodně ne 
okrasnou. Na zábradlí před poštou je upevněn plastový koš zelené barvy. Obdobný by mohl být 
upevněn buď před obchodem nebo na zábradlí přes potok.  Detailní řešení nechám na Vašich 
odbornících.  
V „parčíku“ vedle pošty, přibližně v místě http://www.mapy.cz/s/9WQ3 , je starý plechový koš, který 
už také žádnou parádu nedělá. S ohledem na to, že mládež, scházející se v parku, většinou neřeší, 
kam co odhodí, si myslím, že by ten před poštou mohl stačit. To je ale jen můj názor, nechám to na 
Vás. Jen když jsem šel od obchodu k Nise, jsem si všiml, že už má odsloužíno. 
Naše sdružení každý rok na jaře uklízí celý Machnín, v parčíku u pošty míváme dost práce. Mám 
obavu, kdyby tam byl další plastový koš, jako je před poštou, že by ho naše „omladina“ zničila… 
Neřešil jsem další místa v Machníně. Pokud by bylo z Vaší strany možné řešit Machnín jako celek, 
mohu se našich členů a sympatizantů zeptat, kde se domnívají, že by bylo vhodné odpadkové koše 
řešit. Ale nechci zbytečně plýtvat energií a časem.  
  



Děkuji Vám předem za odpověď a těším se, že nám s tímto miniproblémem pomůžete. 
  
              Psal jsem původně před třemi týdny na ASu, ale reakce nepřišla žádná. Dnes jsem odchytil 
svozový vůz a ti mi řekli, že se musím obrátit na magistrát. Na ústředně mě navedli na Vás. Pokud je 
třeba tuto žádost předat jinam, prosím Vás o to. Budu velice rád, i kdyby nebylo možné žádosti 
vyhovět, když dostanu alespoň odpověď. 
  
S pozdravem Milan Porš 
předseda sdružení občanů 
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