
Dobrý den,  
s časovou prodlevou děkuji za zaslanou fotodokumentaci a současně sděluji, že jsem se spojila 
s osobou, která smluvně zajišťuje vykácení a úklid pozemku v Machníně. Bylo mi sděleno, že o 
problematice zbytkových větví ví a jejich odstranění je ve výhledu letošního podzimu, konkrétně se 
zahájením vegetačního klidu dřevin budou dále pokračovat práce na dočištění a vyrovnání pozemku 
s tím, že o případné zavážce bazénu je jednáno s místními úřady. 
Ráda bych také sdělila, že na vykácení stromů byl vydán souhlas libereckým odborem životního 
prostředí a že rozumím vašim obavám z větvoví v toku potoka, bohužel musím konstatovat, že jsem 
okolí pozemku a samotný pozemek v posledních letech několikrát navštívila a obdobný problém by se 
po toku dal „potkat“ několikrát.  
Závěrem mohu přislíbit, že do zimních plískanic bude koryto, v délce našeho pozemku, volně 
průtočné. 
S pozdravem 
 
Zuzana Krausová 
Sekretariát Ústředí Pionýra 
Opravdu dobrý tábor 
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From: SOMACH [mailto:somachnin@seznam.cz]  
Sent: Thursday, August 06, 2015 11:37 AM 
To: Zuzana Krausová <zuzana@pionyr.cz> 
Subject: Fotky - bývalé koupaliště Machnín 
 
Dobrý den, 
na odkazu http://somach.rajce.idnes.cz/Byvale_koupliste_Machnin_6.8.2015 uvidíte, že Váš místní 
kontakt možná trochu zjemnil informaci. Příjezdová cesta k bývalé nádrži asi bez problémů. Vykácené 
stromy (viz pařezy na fotkách) možná trochu horší, ten největší pařez má možná průměr 60 cm. 
Dřevo si odvezli a větve naházeli do potoka. Pokud by přišly nějaké deště, do toho třeba na podzim 
spadané listí, bude dle mého problém. Koryto je přehrazené klestím, jak to bude schnout a propadat 
se, tak se tam vytvoří hráz. 
Do bývalého bazénu zatím navezli asi jen jednu fůru, jsou v tom nějaké obkladačky, geotextilie, ale asi 
žádná hrůza nebo nebezpečný odpad. 
Za mě – ten větvemi zaházený potok se mi vůbec nelíbí. Když si někdo „nahrabal“ dřevo, tak takhle se 
to neuklízí. Zatím o tom nikam nepíšu, odkaz posílám jen Vám. Ale byl bych velice rád, kdyby dotyční 
koryto vyčistili. Pokud tomu tak nebude, budu řešit, jak postupovat dál. 
Pokud k nám pojedete, ozvěte se, rád Vás poznám a zajdu s Vámi na místo. Máme tu už i osadní 
výbor, pokud by nedošlo k nápravě, asi by to neřešil náš spolek, ale předal bych to předsedovi OV. 
 
Děkuji předem za odpověď a přeji krásný den.  
 
 
S pozdravem Milan Porš 
předseda sdružení občanů 
 


