
Komunikace ohledně zborcené krajnice v ul. Hrádecké: 

Pozn: Nejstarší maily jsou na konci, vpředu ty poslední. 
……………… 
 
Dobrý den pane Porši, 
přeposílám odpověď pana inspektora. 
 
S pozdravem 
 

Radmila Kyselová 

referent technické evidence silnic a pozemků 

 
Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace 

České mládeže 632/32, 460 06 Liberec 6 
Pracoviště 
České mládeže 632/32, 460 06 Liberec 6 
tel: 482 416 128 
mobil: 725 429 273 
email: radmila.kyselova@ksslk.cz 
www.ksslk.cz 
 

……………… 
 
From: Petr Koubek  
Sent: Thursday, June 26, 2014 1:50 PM 
To: Radmila Kyselová 
Subject: RE: Zborcená krajnice v ul. Hrádecké v Machníně 
 
Dobrý den, 
Oprava byla zadána 22.8.2013 s termínem dokončení 30.9.2013. Jako mnoho dalších zadání, ani toto 
Silnice LK nestihly opravit. Dnes dohodnuto nové řešení, zatím osazeno Z4 a termín opravy 30.9.2014.  
 
Přeji hezký den. 
 
Bc. Petr Koubek 
Inspektor silniční sítě 
 
Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace 
České mládeže 632/32, 466 06 Liberec 6 
Pracoviště: 
ČS Armády 4805/24, 466 05 Jablonec n.N. 
tel:       +420 488 043 243 

mobil: +420 602 171 598 

e-mail: petr.koubek@ksslk.cz 
www.ksslk.cz 

……………… 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



From: Radmila Kyselová  
Sent: Friday, June 20, 2014 10:16 AM 
To: Petr Koubek 
Cc: info@kamera-lbc.cz 
Subject: FW: Zborcená krajnice v ul. Hrádecké v Machníně 
 
Dobrý den pane Koubku, 
prosím podívejte se na to, případně zadat Silnicím k opravě. 
Dejte vědět, jaký bude postup. 
 
Děkuji 
 
S pozdravem 
 

Radmila Kyselová 

referent technické evidence silnic a pozemků 

 
Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace 

České mládeže 632/32, 460 06 Liberec 6 
Pracoviště 
České mládeže 632/32, 460 06 Liberec 6 
tel: 482 416 128 
mobil: 725 429 273 
email: radmila.kyselova@ksslk.cz 
www.ksslk.cz 
 

……………… 
 
From: Ing. Milan Porš KAMERA [mailto:info@kamera-lbc.cz]  
Sent: Friday, June 20, 2014 9:09 AM 
To: Radmila Kyselová 
Cc: SOMACH 
Subject: Zborcená krajnice v ul. Hrádecké v Machníně 
 
Dobrý den, paní Kyselová. 
Včera jsme s kolegy s našeho spolku šli od kostela směrem k Nise. Nevím, od jakého data vypadá 
krajnice v úseku přibližně http://www.mapy.cz/s/ac6D tak, jak je zobrazeno na fotografiích v příloze. 
Vím, že se peněz na údržbu komunikací nedostává, ale na druhou stranu pokud tam spadne autobus, 
bude se zpětně určitě řešit, jak dlouho tato situace trvá. Vím, že se propadá krajnice nejen 
v Hrádecké ulici. Je to dáno tím, že zde není kanalizace a že se nám nedaří odklonit nákladní dopravu 
od Machnína. Většina těžkých nákladních vozů do a z obalovny a betonárky (kromě jiného) míří přes 
centrum Machnína. 
Prosím Vás o předání této zprávy na patřičná místa k řešení. Budu velice rád, když se dozvím, kdy a 
jak se bude tato z mého pohledu havarijní situace řešit. Nechci po Vás opravu celé Hrádecké ulice, i 
když by si to zasloužila. Na druhou stranu z fotografií vidíte, že to jen nějaká záplata nespraví. Zda 
žulové kvádry na místo osadili majitelé vedlejších nemovitostí, nebo byly použity při stavbě 
komunikace, to netuším. Za nebezpečné považuji i to, že díry v krajnici a metr hluboká díra mohou 
být skryty za trávou. Pokud se pak bude např. autobus vyhýbat nákladnímu vozidlu, může řidič 
utrženou krajnici snadno přehlédnout… 
Děkuji Vám předem za odpověď a především za pomoc s řešením. Rád výsledek zveřejním na našem 
webu. 
 
S pozdravem Milan Porš 
předseda sdružení občanů 
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