
Zápis schůze OV s občany 07.02.2018

Popis, detailněji pod čísly v jednotlivých přiložených souborech

Machnín

Investice

1 Rychlost Hrádecká, Stará
omezení rychlosti, semafor?, p.Rychecký předal odboru správy veř.maj. 
p.Novotnému, 15.12.17, chybí návazné vyjádřeni z MML

2 Chodníky Hrádecká atd. zápis z rady 16/2017, usnesení č.973/2017_bude zadána studie v 1/2 2018

3 Kontejnerové stání – Stará
posuny na stávajícím místě, studie nového a převod pozemku mezi LK a SML - 
chybí návaznost na chodníky

4 Zrcadlo na výjezd z cyklostezky 
při příjezdu od školky na křižovatku u Integry (nahoru směr Chrastava (Hrádecká) 
není vidět), žádáme  o umístění zrdcadla

5 Prodloužení cyklostezky 
zpevnění až k lesu u hasičské louky, MML zavedlo do plánu, alespoň k hasičské 
louce /0 etapa?/

6 Rynoltická
Rynoltická u fotbalového hřiště, na silnici po obou stranách svodidla, chodci nemají 
kam uhnout, jediná cesta na nádraží (chodník/snížení rychlosti/cedule pozor chodci 
a zúžení)

7 Oplocení dětského hřiště u školy bezpečnost, nutno zjistit stav u vedení ZŠ

Údržba

30 Hřbitov údržba v 2018 by mělo být zahrnuto do údržby, zimní údržba, márnice - údžba??

32 Zastávky ČSAD 
Nová čtvrť a Bedřichovka -zanedbané okolí zastávek. Převést chodníky z ŘSD na 
město není třeba mimo zhodnocení, údržba je možná Komunitním centrem, bude i 
aplikace do 2 měsíců. Zastřešení odjezdové zastávky Bedřichovka.

33 Drobné opravy chodník /kanál/ mezi mostem a zastávkou MHD, nátěr, umístění tabulí

BEDŘICHOVKA

50 Údržba ul. v Polích 
nálety,  zimní údržba špatná (i ul. K Bedřichovce),voda pod mostem - není řešeno, 
vyčistit příkop, sněhové zábrany; převod ul. v Polích z ŘSD na město

51 Ulice K Bedřichovce ul. k Bedřichovce - jednosměrka?

52 Ulice Vítkovská 
Vítkovská - je jen tráva - vyřešit příjezdovou komunikaci od čp.5 na hlavní,Vítkovská 
na Bedřichovce, bahnitá, nepřístupné pro jednotky IZS (hasiči atp)

53 Bedřichovka_hluk R35 je nuto skloubit aktivity OV s aktivitami obyvatel a investory v lokalitě

54 Světelné body za prioritu zvolena ul. v Polích 

56 Kaplička - Beřichovka údržba

KARLOV

70 Českolipská
potok , nákladní vozy k nové výstavbě, silnice rozbitá, díry a propadající se do 
potoka, navázat na komunikaci z 2015

71 Mimoňská

úzká od zastávky MHD k novostavbám = nebezpečná pro chodce, krajnice se 
propadají, příkopy se nečistí, pozemek MML je širší = bylo by možno řešit chodníky, 
do té doby snížit rychlost ev. umístit značky zúžená vozovka nebo pozor chodci 
apod.

Ostatní informace
91 Brigáda sběr odpadků 7.4.2018 Machnín, Karlov, Bedřichovka předbežný termín

92 Časté vypínání proudu Bedřichovka
trasa vede lesy, letos již 3-4x výpadek, lze Bedřichovku nouzově napájet z 
Machnína, dotazy směřovat na ČEZ

93 Kotlíkové dotace usnadněné čerpání v Libereckém kraji, prostředky nedočerpány, postup viz.leták

Témata Machnín,Karlov a Bedřichovka
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