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Milan Porš

Od: Milan Porš <milan.pors@seznam.cz>
Odesláno: 12. března 2016 11:36
Komu: 'Kovačičin Jiří'
Kopie: 'Novotný David'; 'nydrle@nydrle-projekt.cz'; 'lavicka@dpmlj.cz'; 'Řepka Lubomír'; 'ovmachnin@seznam.cz'; Zelenková Monika; 

'korytar.jan@magistrat.liberec.cz'
Předmět: RE: Schůzka ve věci řešení zastávky MHD Machnín

Dobrý den, pane inženýre. 
Jak je vidět níže, tak 16. 12. 2015 jste nám napsal shrnutí ohledně dalšího postupu ve věci zastávky na Rynoltické. Nejsou tam žádné termíny, nejste vázán časově. Občané 
Machnína jsou ale každý den konfrontováni s neutěšeným stavem na nástupišti. Každý den tam moknou, každý den se maminka s kočárkem nemůže dostat do autobusu, 
každý den, když prší, na ně každé projíždějící auto stříká vodu z kaluže před panely. Proto se ptám – je již zpracována dokumentace, jsou již známé termíny realizace? Mohu 
Vás ujistit, že machnínští spokojeni s postupem a rychlostí řešení nejsou a čekají na čekárnu jak na smilování. Nezlobte se, ale pokud autobusem nejezdíte, projeďte si pro 
zajímavost celou trasu z města až k nám. Najděte mi od výjezdu z Františkova místo, kde není čekárna MHD. Já o takovém  nevím. Předpokládal bych, když se na naší 
schůzce vše vyjasnilo a bylo zdůrazněno, že otočka do budoucna ano, ale maximální prioritou je čekárna, že se věci budou dít. Neděje se nic a lidé jen nadávají. Nadávají 
nám. Velice rád bych je nejen s Vámi konfrontoval. Něco jiného je se bavit u stolu v kanceláři a něco jiného moknout na zastávce bez čekárny… 
Můžete mi, prosím, sdělit, zda nastal nějaký posun v celé věci? Kdy tu čekárna bude? Pokud není nic rozhodnuto, tak kdy se tom bude jednat, kdo to bude schvalovat? 
Myslím, že to není záležitost, o které by mělo jednat zastupitelstvo. Pokud ano, rád naložím pár machnínských občanů. Kteří autobusem každý den jezdí,  a přivezu je.  
 
Případné výmluvy na zimní období asi u našich občanů nezaberou, díky charakteru letošní zimy tam mobilní čekárna mohla být už dávno. 
 
S ohledem na to, že o celé záležitosti se mnou na místě jednal a problematiku zná, posílám zprávu v kopii i panu náměstkovi. 
 
Předem děkuji za odpověď a věřím, že budeme moci lidem předat jen pozitivní informace. 
 
S pozdravem Ing. Milan Porš 
 
Osadní výbor pro Machnín, Karlov a Bedřichovku 

 
ovmachnin@seznam.cz   
Mobil: 777 787 021 
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From: Kovačičin Jiří [mailto:kovacicin.jiri@magistrat.liberec.cz]  
Sent: Wednesday, December 16, 2015 12:22 PM 
To: 'Milan Porš' <milan.pors@seznam.cz> 
Cc: Novotný David <novotny.david@magistrat.liberec.cz>; nydrle@nydrle-projekt.cz; lavicka@dpmlj.cz; Řepka Lubomír <repka@dpml.cz> 
Subject: Schůzka ve věci řešení zastávky MHD Machnín 
 
Dobrý den pane Porši, 
na základě dnešního jednání ve věci řešení zastávky MHD v Machníně budeme následně postupovat dle dohody a to následovně: 
SML nechá podrobněji zpracovat variantu zastávky MHD ve stávajícím místě a to dle dohody rozšířením svahu, tak aby bylo možné umístit přístřešek na zastávce MHD a 
zřízení odpovídajícího nástupiště. 
Toto řešení by mělo být vyhovující do doby případného zřízení točky MHD vč. zastávky případně chodníku na protější straně. Navrženou variantu řešení zastávky Vám 
zašleme. 
 
Pokud máte k uvedenému jednání nějaké připomínky, prosím o jejich zaslání aby mohly být při zpracování dokumentace zohledněny. Děkuji. 
 
S pozdravem 
 
Ing. Jiří Kovačičin 
vedoucí oddělení technické správy 
odbor správy veřejného majetku  

Statutární město Liberec 
sídlo: nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1 
pracoviště: Jablonecká 41/27, 460 05 Liberec 
  
tel.: 485 243 876 
email: kovacicin.jiri@magistrat.liberec.cz 
web: www.liberec.cz 
 
 

 
 


