
 
Magistrát města LIBEREC 

    Ing. Pavel Rychecký – ved. odboru dopravy 
    nám. Dr.E. Beneše 1 
    Liberec 
                
 
 
 

Věc :  Žádost o zřízení přístřešku na zastávku MHD 
 

   
 
Vážený pane inženýre, 
 
prosíme Vás o zvážení možnosti zřízení přístřešku,  na zastávce MHD „Machnín střed“ 
ve směru od nádraží ČSD ke Karlovu.   
  O zhruba 100 metrů blíže středu obce je archaický přístřešek, starý snad desítky 
let. Jeho instalaci ( přemístění ) zajišťovala společnost Integra. Tento přístřešek je na 
druhé straně cesty. Tam je sice možné se schovat před sněhem a deštěm, ale na 
uvedenou zastávku pak cestující vybíhají ve chvíli, kdy vidí přijíždět autobus od nádraží. 
Počet cestujících bývá, obzvlášť v ranní špičce, takový, že se často ani nevejdou do 
jednoho spoje. Domníváme se, že s ohledem na počet čekajících lidí včetně dětí ( až 
90! ), dojíždějících do Ostašova a do libereckých škol, stojí náš poža-davek za 
zamyšlení. Chaotické přebíhání vozovky bude zejména v nadcházejícím zimním období 
ještě nebezpečnější, než je dosud.  
  Pokud našim údajům nevěříte, ověřte si v ranní špičce a za nepříznivého počasí, 
jak to při příjezdu autobusu vypadá. Pak Vás nepřekvapí, že se především rodiče dětí, 
které městskou dopravu využívají, bojí o jejich bezpečnost. Věříme, že naše prosby 
vyslyšíte. Věříme, že se realizace přístřešku dočkáme dříve, než se na tomto místě 
něco stane.  Chápeme, že s tím budou spojené problémy, ale doufáme, že najdete 
způsob, jak tento záměr zrealizovat.  
   
 
 
     Děkujeme. Přejeme Vám mnoho úspěchů ve Vaší práci.  
 
 
 
 

    Za sdružení občanů Machnín Karel Schreiber  
 
 

V Machníně 27.10.2003 
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90! ), dojíždějících do Ostašova a do libereckých škol, stojí náš poža-davek za 
zamyšlení. Chaotické přebíhání vozovky bude zejména v nadcházejícím zimním období 
ještě nebezpečnější, než je dosud.  
  Pokud našim údajům nevěříte, ověřte si v ranní špičce a za nepříznivého počasí, 
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