
Odesláno 12. 3. 2016 na adresy: vladimir.mastnik@kraj-lbc.cz a podatelna@kraj-lbc.cz  

Dobrý den,  

jak je vidět níže, posílal jsem na adresu pana Mastníka, člena rady kraje pověřeného řízením 
dopravy, 16. prosince 2015 níže uvedenou žádost. Chápu, že s ohledem na zimní období se 
zatím nic neděje. Na druhou stranu díky svému působení v TSML vím, že spoustu prací bylo 
v období od prosince dosud možné provádět. To ale neomlouvá skutečnost, že jsme do 
dnešního dne neobdrželi žádnou reakci, žádnou odpověď. Domníval jsem se, že založení 
Osadního výboru pro Machnín, Karlov a Bedřichovku usnadní komunikaci nejen 
s magistrátem, ale i s ostatními orgány státní správy apod. Bohužel, téměř po třech měsících 
nemáme žádnou reakci. K dnešnímu dni proto zveřejním naši žádost, odeslanou v loňském 
roce, na stránkách spolku a osadního výboru. Občané nás obviňují z nečinnosti nejen 
v tomto případě. Blíží se volby, je třeba ukázat, jak k naší okrajové městské části kdo 
přistupuje a řeší naše problémy.  

Velice rád zveřejním vaši reakci, ještě radši ale budu, když konečně tento problém někdo 
bude řešit.  

Pokud nepatří řešení tohoto problému do kompetence pana Mastníka a informace ze strany 
SLK nebyly správné, předpokládám, že díky odeslání i na podatelnu úřadu se věc dostane 
do správných rukou.  

  

S pozdravem Ing. Milan Porš  

Odesláno 16. 12. 2015:  

From: SOMACH [mailto:somachnin@seznam.cz] On Behalf Of ovmachnin@seznam.cz 
Sent: Wednesday, December 16, 2015 7:34 AM 
To: vladimir.mastnik@kraj-lbc.cz 
Cc: ovmachnin@seznam.cz 
Subject: Silnice Machnín - Chrastava - kaluž  

  

Dobrý den, pane Mastník.  

Obracím se na Vás jménem Osadního výboru pro Machnín, Karlov a Bedřichovku. Na 
problém s obrovskou kaluží opakovaně upozorňují především občané Bedřichovky, kteří se 
ke svým domům nedostanou jinak, než ulicí V Polích. Jedná se o křižovatku ulice Hrádecké 
a V Polích. Konkrétně je to zde: https://mapy.cz/s/o4XB Pokud pominu to, že silnice na 
Bedřichovku není dosud zkolaudovaná (snad se to řeší), část vozovky na křižovatce je ŘSD, 
část manželů Turkových, je z fotografií v příloze zřejmé, že největší a také nejnebezpečnější 
část kaluže je na silnici spravované krajem. Provoz mezi Machnínem a Chrastavou, resp. 
rychlostní komunikací, je mnohem větší, než na samotnou Bedřichovku…  

Je mi jasné, jaký je dnes datum. Vím ale také (jsem v představenstvu TSML), že se spousta 
prací na komunikacích provádí i v tomto období.  

Prosím Vás jménem machnínských občanů o opravu povrchu takovým způsobem, aby se 
zde obrovská kaluž netvořila, voda sama odtékala a snížilo se riziko vzniku dopravních 
nehod v tomto úseku. Jsme připravení se s Vámi nebo s pověřeným odborníkem na místě 
sejít.  

Věřím, že u Vás nevzniknou podobné problémy, jako je tomu na magistrátu. Komunikace 
V polích se v zimě už roky udržuje, ale průřez náletových dřevin, které zasahují výrazně do 
profilu vozovky a v zimním období se to podstatně zhorší, není možný s ohledem na 
skutečnost, že pozemek je ŘSD. Jsou to věci, které není možné občanům logicky vysvětlit, 
protože v tom logika není.  



Doufám, že nám pomůžete problém vyřešit.  

  

Děkuji Vám předem za odpověď, kterou rád zveřejním ve vývěsce a na našem webu. Pokud 
je potřeba předat záležitost dál, prosím Vás o to. Věc jsem konzultoval na SLK a bylo mi 
doporučeno, abych se obrátil na Vás.  

Omlouvám se za sníženou kvalitu dokumentu s výpisy s informacemi o pozemku.  

  

Přeji Vám krásný den, veselé Vánoce a do nového roku především zdraví. Dovoluji si přiložit 
PF našeho spolku, sedím na dvou židlích a OV zatím PF nemá.  

  

S pozdravem Ing. Milan Porš  

  

Osadní výbor pro Machnín, Karlov a Bedřichovku  

  

ovmachnin@seznam.cz   

  

  

Společnost občanů Machnína, o.s., Jitřní 238, 460 01 Liberec 33  

registrace 2.1.1992 - MV čj. VSC/1-9405/92-R, IČ88397807  

  

www.somach.cz         www.machnin.cz         

  

-------  

Ing. Milan Porš     

Jitřní 238, 460 01 Liberec 33                

  

Tel: 485 159 140, Mob: 777 787 021  

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


