
 

 

Osadní výbor pro Machnín, Karlov a Bedřichovku 
zřízen na zasedání zastupitelstva města Liberce dne 25.6.2015 

 

 
Dopravní podnik města Liberce, a.s. 
Vážený pan Luboš Wejnar 

dopravní ředitel společnosti 

Mrštíkova 3 
461 71 Liberec III   
wejnar@dpmlj.cz 
 

 
 
 

Věc: Žádost o změnu jízdních řádů, vývěsky v čekárnách 
 
Dobrý den, pane řediteli, 
 
Dovoluji si Vás jménem našeho spolku a nyní již především jménem Osadního výboru 
pro Machnín, Karlov a Bedřichovku požádat o změnu jízdního řádu linky č. 16, která 
se týká Machnína a Karlova. 

Karlovští by přivítali, kdyby spoj, který odjíždí ze zastávky Ostašov ve všední 
dny v 7:55, zajížděl i na Karlov. Je jasné, že se autobus musí otáčet buď v Karlově 
nebo v Ostašově. Linka z Liberce, která je na zastávce Ostašov škola v 7:44, by tak 
musela zajíždět až na Karlov.  

Obdobné přání zaznívá i v Machníně. Chybí spoj kolem osmé hodiny ráno. 
Nyní odjíždí autobusy ze zastávky Machnín v 7:29 a v 8:18.  

Další přání lidí z Karlova je, zda by bylo možné zkrátit interval spojů v čase 
mezi 13:00 a 18:00. Nyní zajíždí do Karlova autobusy cca s intervalem 40 minut. 
Otázka zní, zda je reálné, aby tento interval byl cca 30 minut. Děti se vrací ze školy 
z Liberce a odpoledne jezdí do různých kroužků, sportovních oddílů apod. 

O přidání víkendových spojů stojí jak machnínští, tak karlovští. Ráno mezi 
6:57, pokud uvažuji zastávku Machnín, a 9:25 žádný spoj není. Ideální by pro nás byl 
spoj kolem 8:00. Hůř na tom jsou na Karlově, my můžeme využívat i linek ČSAD a 
teoreticky i vlak, ale i tak máme mezeru mezi časem 7:44 a 11:12, kdy z Machnína do 
Liberce jede linka č. 16 jen v 9:28 a 10:57. Ideální by bylo, aby alespoň na Karlov 
jezdil o víkendu autobus jednou za hodinu. Z Karlova o víkendu po 16:21 jede další 
spoj až v 18:00. S ohledem na vzdálenost mezi Českolipskou, kde bydlí nejvíce lidí, a 
nádražím ČD, nemá význam řešit, kdy jezdí vlaky…Ale mám zdůraznit, že otázka 
pracovních dnů je pro obyvatele Karlova podstatně důležitější, než víkendy. 

O víkendu nám v Machníně chybí spoj v době od 6:57 do 9:25. Takový, aby 
byl v Liberci na Fügnerově nejdéle 8:45 hodiny. To by pomohlo těm, kteří pracují ve 
městě o víkendu od 9:00. 

Druhá věc, na kterou se chci zeptat, je, zda by bylo možné legálně umístit do 
čekáren MHD na Karlově, ale i v Machníně (snad se čekárny na zastávce Machnín 
směr do města dočkáme), nějaké vývěsky. Ideálně aspoň A3 nebo větší. Bez Vašeho 
souhlasu nebo souhlasu toho, kdo by to měl schvalovat, tam nechceme nic umísťovat. 
Na zastávce Karlovská je jedno pole čekárny neprůhledné, ale lidé strhávají i 
informace, které jsou určené pro ně a nejedná se o komerční záležitosti. Nechceme 
tam žádnou reklamu, ale po vzniku společného osadního výboru jen třeba k lidem 
dostat informace, které se jich týkají. Na vývěskách by byl nápis s uvedením, že slouží 
pouze pro osadní výbor nebo něco v tom smyslu.  
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Samozřejmě, pokud by byla realizace něčeho takového do čekáren ve Vašich silách, 
tak osadní výbor ani náš spolek nedisponují takovými finančními prostředky, abychom 
si mohli obratem zadat výrobu v nějaké reklamní agentuře.  Pokud máte např. svého 
dodavatele na podobné vybavení čekáren a zastávek, dejte vědět, prosím. 
   

Pokud nám přijdou nějaké další náměty, připomínky, pošlu je obratem, pokud 
se budu domnívat, že jsou přínosné. 
 
 
   
 
S pozdravem    
       

Ing. Milan Porš 
      předseda sdružení občanů Společnost občanů Machnína, o.s. 
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