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OV pro Machnín, Karlov p.J. a Bed řichovku 
 

Požadavky na MML 
 
 

1) Stav nástupní zastávky autobusu č.16 v Machníně (řešeno s Bc. David Novotný_vedoucí 
odboru, Odbor správy veřejného majetku) 

a) Pozemek u/za/pod zastávkou patří MML 
b) 4. Q 2015 návrh řešení, jaro 2016 předpokládaná realizace 

 

2) Ulice V Polích na Bedřichovku (řešeno s pí. Šteklovou z ŘSD a odesláno 4.9. 
p.Novotnému_viz bod 1_bez reakce) 

a) údržba, 
b) keře podél zasahující do silnice 
c) šipky na Bedřichovku z Hrádecké ul. 

 
3) Zpevnění plochy pod kontejnery na tříděný odpad_Machnín, Bedřichovka (součást 

komunikace ohledně čekárny_ odeslánu p. Novotnému_viz bod 1) 
 

4) Čekárny v Karlově (bude setkání p. Porše s ředitelem DPMLJ_domlouvá se termín, dopis 
odeslán) 

a) Zajistit instalaci vývěsek 
b) Zajistit instalaci košů_odešle M. Porš_souběžně s bodem č. 8 p. Vinařovi 

 

5) Poškozená ulice Českolipská v Karlově (odešle p. Porš p. Novotnému_kontakt viz bod 1) 
a) Dodání fotodokumentace a detailů poškození (zajistil p. Linke_OV) 

 

6) Volební místnost v Machníně 
a) Zoficiálnit naše využívání volební místnosti 
b) Zlepšení stavu / vybavení místnosti 

 

7) Místo na tříděný odpad na Karlově 
a) Vymyslet umístění na pozemku MML (OV_podklady odeslány p. Linkem a p. Porš 

předá Ing. Vinařovi, Odbor ekologie a veřejného prostoru MML) 
 

8) Prodloužení zpevnění cyklostezky v Machníně ve směru na Hamrštejn až k hasičské louce 
(cca 200m) 
 

9)  Objednat měření hlukové zátěže u domů na Bedřichovce a v přilehlých částech Machnína 
(poblíž R35) vlivem rychlostní komunikace R35. Podle výsledku jednat s ŘSD ohledně 

a) instalace protihlukových zábran 
 

10)  Bezpečnost křižovatky v Machníně (Hrádecká/Rynoltická/Stará ulice) 
a) Chybí přechody pro chodce přes (poblíž) tuto nepřehlednou křižovatku, kudy chodí 

děti do školy a školky 
b) Chybí chodníky: 

i) V ulici Hrádecká kompletně 
ii) V ulici Stará chybí cca 100m chodníku s přechodem pro chodce tak, aby 

navazovaly na chodník na mostě 
iii) V ulici Rynoltická chybí chodník kompletně (přístup k zastávkám MHD) 

 

11)  Lavičky na Bedřichovku 
a) Zjistit, zda vhodné pozemky jsou v majetku MML (OV) 

 
 

 


