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vedoucí správy veřejného majetku 
Jablonecká 27 
460 59 Liberec 1 

 
 
 
Věc: Hromadný podnět – chodníky v Machníně 
 

Na základě požadavků od našich spoluobčanů podáváme my, níže podepsaní 
občané Liberce XXXIII, hromadný podnět na výstavbu chodníků v Machníně.   
Priority postupné výstavby jsou vyznačeny ve výřezu z map a zdůvodněny níže.  

 
Zdůvodnění: 

Bezpečnost chodců a především dětí, je v této části Liberce je denně ohrožována 
a dlouhodobě neřešena. Vyřešením priorit 1 a 2 v libovolném pořadí, ideálně 
současně, se zajistí bezpečný přístup občanů z nejobydlenějších částí Machnína 
ke škole, školce, autobusovým spojům, poště, obchodu, hřišti atd. 
 

Priorita č. 1 -  chodník v úseku Hrádecké ulice od Mokré ulice k mostu 

Ve směru z kopce (od Řetízkové ulice) nelze jít po levé straně (a ani v praxi tak 
dle pravidel silničního provozu nikdo nechodí), jelikož by chodec skončil uprostřed 
křižovatky, kterou nemá směrem k mostu jak bezpečně přejít. Chůze podél Integry (v 
praxi využívaným směrem), tedy vpravo, je pak ve směru dolu jednak proti předpisům 
silničního provozu a jednak je to nejužší místo celé Hrádecké. Často zde dochází ke 
konfliktním situacím, kdy se vozidla rozjetá z kopce nebezpečně vyhýbají často i 
neosvětleným chodcům, maminkám s kočárky, skupinám dětí a protijedoucím autům 
atd. V době bujení vegetace na břehu k areálu Integry se profil ještě zužuje. Vyznačeno 
červenou barvou.  
 
Priorita č. 2 -  komplexní řešení křižovatky Hrádecké a Staré ulice u mostu 
 

Pro to, aby se děti dostaly bezpečně po přechodech do školy, školky, k autobusu 
atd., je nutno v okolí této křižovatky vybudovat také chodníky, které jsou základním 
předpokladem pro možné vybudování chybějících přechodů. V mapě vyznačeno 
modrou barvou. 

 
A) Podél Staré v místě současného kontejnerového stání a budoucí plánované 

výstupní zastávky ČSAD. V mapce označeno modrou nepřerušovanou čarou a 
symbolem 2A. 
 

B) Podél Staré od dnešní zastávky ČSAD kolem plánovaného nového stání 
kontejnerů (připravuje pan Ing. Vinař z odboru Ekologie a veřejného prostoru 
MML) až k mostu. V mapce označeno modrou přerušovanou čarou a symbolem 
2B. 

 
C) Po vytvoření těchto dvou krátkých chodníků je bude možno propojit přechodem 

pro chodce a taktéž přechodem od trasy Hrádecká (priorita č. 1) – označeno 3x 
symbolem 2C. 
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Priorita č. 2 -  komplexní řešení křižovatky 
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Priorita č. 3 - chodník od mostu směrem k Rynoltická
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Chodníky Machnín:
           priorita 1
           priorita 2
           priorita 3
           priorita 4



Priorita č. 4 - chodník v Hrádecké ulici směr 
  Rytířská a dále až k vyústění Chotyňské
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Chodníky Machnín:
           priorita 1
           priorita 2
           priorita 3
           priorita 4


