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Dva maily, které jsem poslal Ing. Vinařovi: 

Odesláno v pátek 3. 3. 2017: 

Dobrý den, 

mohl bych dělat statistiku, kolik lidí je pro jednu, druhou variantu. Udělám to jinak. Pokusím se zde zkopírovat a doplnit názory 
těch občanů, kteří se vyjádřili. Domnívám se, že už těch pár názorů, je docela vypovídajících. Přiznám se, že jsem to do vývěsky 
ještě nedal, jen na stránky na FB a do mailů všem, na které adresu mám. Pokud to chcete řešit důsledně, budu během pár dní 
tisknou Machnínský občasník, který +/- půjde do každé schránky. Ale… 

Nejdříve text: 

Obrátil se na nás Ing. Vinař z odboru ekologie a veřejného prostoru MML, se kterým řešíme přemístění kontejnerů ze 
stávajícího stanoviště jinam. Do dnešního dne jsme mluvili jen o variantě s přemístěním kontejnerů na druhou stranu 
ulice směrem k Nise (orientačně dle zákresu zde). Dnes od něj přišel jiný návrh se žádostí o naše vyjádření. 
Kontejnery by byly v ulici Heřmánková na straně k Nise mezi výlepovou plochou a potokem u Elišky tak, aby bylo 
možné kolem projet dvěma auty. Zákres zde. 
Píšu Vám proto, že bychom rádi znali Váš názor. Můžete se, prosím, vyjádřit, kterou variantu preferujete? 
Podotýkám, že varianta 2., tedy Heřmánková ulice, je z hlediska realizace jednodušší, pozemek je města, v ulici Staré 
se jedná o pozemek kraje... 
Nejdříve jsem to měl na Heřmánkové namalované blíže k výlepové ploše, ale tam je to úzké, tak jsem to posunul. To 
jen na vysvětlenou, třeba první reakce je o tom původním umístění… 

 
Teď názory (chybičky neřeším): 

 

Dobry den, premisteni kontejneru na nove misto v Hermankove ulici by dle meho nazoru nebylo moc šťastné. Kazdy den a nekdy 
i nekolikrat timto mistem projizdim a je to tam pomerne uzke a nepřehledné.  

Ve chvili, kdy bude nekdo vykladat vetsi mnozstvi odpadu a zaparkuje si primo tam. Prujezd kolem posty byva zastaveny 
parkujicimi auty, jejichz majitele jdou na postu. Nedovedu si predstavit, jak by se dala situace vyresit ve chvili, kdyz odboci nekdo 
z hlavni silnice... To pak bude muset couvat zpet na hlavni? I přes tu tabuli a z druhe strany hustý keř neni do, nebo z, ulicky prilis 
videt... No nevim... 

Nebylo by lepsi to posunout spis smerem k Elisce nebo na roh, kde na jare stava kontejner FCC?  

----- 

Heřmánková - přesně souhlasím s předchozím názorem, u plakátů úzké, muselo by tam být místo, kam by se parkující auto 
"uklidilo" a navážka taková,aby ji  rovodněná Nisa nepodemlela. 

Chtěli jsme je dříve přeci dát před Elišku (nebo dnes na pozemek města blíže k Elišce), je to tam širší, ale vzpomínám si , že Eliška 
byla tenkrát silně proti . Sice to chce prodat ,ale muselo by se město raději zeptat jí. Nicméně pokud má jít někdo s odpadem až k 
Elišce, může jít už ke hřišti = vzdálenost je podobná. Tedy si myslím, že Heřmánková není ideální řešení. 

----- 

Stará - ok , jsou to komplikace, ale proti stávajícímu umístění není zásadní protest = nové stanoviště by asi nikomu nevadilo, jen 
se do něj může více opírat vítr a převracet kontejnery nebo roznášet papíry. Mohlo by být,prosím, ze 3 stran oploceno nebo s 
nějakou  estetickou zídkou?  

----- 

Hlasuji pro Starou.  

To vypada lépe, tedy po dopravní stránce Ok, ale zůstává ale: je to o tři kroky blíže od dnešního stanoviště nez je stanoviště u 
hřiště = uniká mi smysl mit dvě v podstatě vedle sebe. U bytovek to nikdo ne kritizuje, maji to blízko. Na nově návrhové ploše je 
nutné se ptat Elišky (viz názor majitelky penzionu níže) a Evy /masérské služby v budově pošty na straně k Liberci – zatím se 
nevyjádřila) , aby to nebylo o nas bez nas.  

----- 

 

varianta 1. – ul. Stará – zástupce hasičů. 

----- 

http://files.somach.cz/200001356-8db728eb0b/var.%201%20-%20ul.%20Star%C3%A1.pdf
http://files.somach.cz/200001358-529d353974/var.%202%20-%20ul.%20He%C5%99m%C3%A1nkov%C3%A1%202.pdf
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.. přikláním se k variantě č.1 a to proto, že v Machníně není moc míst, co vypadají jako parčík nebo jako centrum obce, ale 
prostor kolem pošty se mi tak jeví. Spíš bych se přímluvil za jeho zkrášlení, za nějakou parkovou úpravu, než tam přemístit 
popelnice. Viděl jsem, že se tu sházejí na lavičce mladí a kecají spolu ( to že po nich občas zůstane petka nebo plechovka, to je 
druhý problém - u nás u viaduktu je to to samý ). A  v prostoru u zastávky je místo, kam jsou lidi zvyklí nosit, dokonce tam můžou 
zastavit auta, která tam ten tříděný odpad dávají. A dobře, že zastaví tam, než aby to hodily do lesa nebo vedle cesty. Což do 
Heřmánkový by asi nikdo nezajel. 

----- 

.. preferuji variantu Heřmánková ,nejen proto že to mám za humny, ale zdá se mi to šikovné i z hlediska dopravního.Pokud bude 
někdo vykládat z auta,můžeš jet okolo pošty.U těch bytovek to je nebezpečné.Navíc je to v místech kde je provedena výsprava 
ASB komunikace z důvodu nerovnosti vozovky.Voda se tam při deštích ale drží stále,samozřejmě ne v takové míře jako před 
opravou.Pokud by tam dělali stanoviště kontejnerů,předpokládám,že to budou řešit i v souvislosti s napojením komunikace a 
mohli bychom se,pokud to udělají dobře, tohoto problému zbavit... 
----- 

lepsi vidim variantu 1. 
 
Pri variante 2 by byly na strane za rekou 3 kontejnerova stanoviste zbytecne blizko u sebe (zastavka, Eliska, skola) 

----- 

Souhlasím, vyhovuje. – var. 2 

----- 

.. jsem znepokojena navrhem kontejnery v Heřmankove ulici.Mám pension a jistě si uvědomujete, jak by Vám bylo nepříjemné 
stále rušení klidu. Navrhuji pro kontejnery misto před mostem směrem ke školce. 
Pane Porš, zkuste mě pochopit , že místní 
se scházejí před obchodem a dlouze diskutují 
protože se nemají kde se potkávat. Nemyslim tím jenom pivaře. Vím , jak se to tam vše rozléhá. Prosím, aby jste o tom ještě  
popřemýšleli. 
Děkuji za pochopení.  
Muchova - majitelka penzionu u Elišky zde: https://mapy.cz/s/1rIC1  

----- 

Názory z FB:  

2x hlasují pro var. 2 – ul. Heřmánková. 

----- 

Už jsme spolu probírali variantu, o které píše paní Muchová. Mám tím na mysli umístění kontejnerů dle přílohy v ul. Staré, ale až 
za křižovatkou směrem ke školce. Tam je pozemek také města, ale bylo by nutné rozšíření vozovky tak, aby když tam zastaví  
osobní auto a vykládá věci do kontejneru, se další vozidlo vyhnulo. Je to zde: https://mapy.cz/s/1rIEm 

Jako velkou nevýhodu, kromě větší zavážky nebo opěrné zídky, zde vidím křižovatku. Pokud by se tam auto nemohlo otočit 
(muselo by až za školku), hrozí že nacouvá do křižovatky u Integry a hrozí, že dojde k dopravní nehodě. Už tak je ta křižovatka 
dost nešťastná. M. Porš 

 

Odesláno v neděli 5. 3. 2017: 

Posílám další reakce: 

My třídíme odpad od té doby co jsou popelnice,  

jednou za týden jedeme na nákup do Liberce a odpad můžeme odevzdat při cestě ale pokud bude stanoviště jinde tak asi těžko 
budeme zajíždět do ul. Heřmánkové a v ruce to nosit těžko budu, protože někdy je toho docela dost.(Pet lahve, sklo, um. 
krabičky atd.)Je to jen můj názor. 

----- 

Preferuji var. A (ul. Stará) , i když kontejnery nejsou žádnou okrasou a patřily by spíš o Heřmánkové ulice, kde by nebyly tolik na 
očích. Ale na Staré ulici jsou vedle zastávky  autobusu, což je praktické při odnášení odpadu. 

----- 

.. také se přikláním k variantě č.2 (Ul. Heřmánková) 

https://mapy.cz/s/1rIC1
https://mapy.cz/s/1rIEm
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----- 

.. já jsem za variantu číslo jedna. je to na hlavní ulici, lidé to spíš budou nosit tam než do Heřmánkové. 

----- 

.. děkuji za poslání plánku náhradního umístění kontejnerů na separovaný odpad. Dle mého názoru to  není dobrý nápad hned z 
několika důvodů ( variantě č. 2 Heřmánková): 

1) přijde mi přinejmenším divné postavit kontejnery uprostřed Machnína hned vedle parku, kde je krásný výhled na tekoucí a 
meandrující Nisu 

2) kontejnery by stály hned naproti oknům ordinace praktického lékaře, což se mi taky nepřijde jako dobrý nápad 

3) mít pod okny pracovny kontejnery s odpadem, kde se věnuji masážím, relaxaci a regeneraci klientů, se mi nelíbí ani trochu i 
jako živnostníkovi a nakonec ani jako nájemníkovi, který v tom domě bydlí 

Ten první bod, který jsem zmínila, považuji ze všech tří bodů za nejdůležitější. Jsem toho názoru, že střed "náves" Machnína by 
měl zůstat čistý !!! 

p. Eva Mládková - Masérské, rekondiční a regenerační služby – Rynoltická č. 1 

----- 

… mně by se líbila varianta č.2. Taky s poznámkou umístění plochy co nejblíže k plakátům.  

----- 

… Můj názor je ten, že by to nově mělo být co nejblíže nynějšímu místu.  
Všichni "třídiči" jsou na to místo zvyklí a je to při cestě do Liberce, takže je to pro většinu výhodné. Znovu jsem koukal 
do katastrální mapy a pozemek okolo sloupová trafostanice p.č. 15/3 až za čekárnu patří městu (Pozn.: ale pruh 
podél ul. Staré je kraje . M. Porš) 
Proč tedy ne tam? 
Jsem proti umístění do Heřmánkové. 
A ještě: chápu, že tak jako jsou proti Mládkovi a Eliška, mohou být proti i ti z nynějšího místa. Ale.... Nově zbudované 
stanoviště může a snad i bude na úrovni, nebude každý kontejner stát nakřivo a snad i ta čuňata co tam dovedou 
odhodit matraci a posraný kalhoty se zamyslí a nebudou tak činiti. 

----- 

 
Pokud nepřijde nic, co mě posadí na zadek, tak Vám už další názory posílat nebudu. 
Jen se zde pokusím o sumář: 
Varianta č. . – ul. Stará: 
PRO: 

1. Pokud bude stavebně stanoviště řešené lépe, předpokládáme, že sem lidé nebudou ohazovat matrace, pneumatiky: 
Nesmí na to být místo. Pokud by mělo stanoviště pevnou zadní stěnu, kam bude vidět, bude tam skládka. 

2. Lidé tam nosí odpad, když jdou na autobus. 
3. Je to blízko husté zástavbě. 

PROTI: 
1. Je to centrum Machnína, lidi ruší především vysypávání skla. 
2. Zatím se naproti vždy objevil nepořádek kolem kontejnerů, nemůžeme se spolehnout, že to bude o 100% lepší. 
3. Nebezpečí dopravní nehody při vykládání odpadu z automobilů poblíž rušné křižovatky. 

 
Varianta č. 2 ul. Heřmánková: 
PRO: 

1. S přemístěním souhlasí především obyvatelé bytovek poblíž ul. Staré blízko ke stávajícímu stanovišti a lidé, kteří chodí 
kolem na zastávku. Z jejich pohledu by zmizel nepořádek. 

2. Jedná se o pozemek města, pokud bude stanoviště uprostřed parcely, nebude problém s objížděním automobilu, ze 
kterého je vykládán odpad. 

PROTI: 
1. Jednoznačně jsou proti podnikatelé, kteří mají poblíž své provozovny – penzion – p. Muchová, p. Mládková – masáže, 

pokud se zeptáme lékařů, kteří mají v č.p. 1 ordinace, výsledek je předem jasný. 
2. Jedná se o pomyslný střed obce s malým parčíkem, lavičkou. Cesta ke škole a k dětskému hřišti. 
3. Poměrně velký provoz automobilů i cyklistů. 
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Varianta č. 3 – ul. Stará – za mostem směrem ke školce: 
PRO: 

1. Nevadí nikomu z těch, kteří se vyjadřovali k oběma předchozím variantám. 
2. Z hlediska hustoty zástavby a pohybu obyvatel u stávajícího stanoviště řešení nejvýhodnější. 
3. Pozemek města. 

 
 
PROTI: 

1. Stavebně nejsložitější řešení – bylo by třeba zachovat sjezd k řece, rozšířit profil vozovky tak, aby bylo možné objet 
automobil, ze kterého je vykládán odpad. Ideálně zřídit otočku nebo místo pro zacouvání podél kontejnerů. 

2. Blízkost nepřehledné křižovatky. 
3. Velká frekvence cyklistů na cyklostezce. 
4. Stanoviště by bylo třeba zajistit proti záplavám. 

 
Závěr nechám na Vás, mně se stále jeví jako pro machnínské nejvýhodnější stanoviště 3, ale stavebně je to 
nejsložitější. Nedělám si nárok, že moje shrnutí je komplexní, ale snažil jsem se… 
 
Přeji vám krásný den. 

 

S pozdravem Ing. Milan Porš 

 

Osadní výbor pro Machnín, Karlov a Bedřichovku 

 

ovmachnin@seznam.cz   

Mobil: 777 787 021 
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