Opis e-mailu, zaslanému vedoucímu oddělení odpadů
a ovzduší Ing. Františkovi Russigovi:
Tel.: 48 524 4882, email: russig.frantisek@magistrat.liberec.cz, Frýdlantská 183/4, č. dveří: 2.18
Dobrý den, pane inženýre.
2.12.2012 jsem Vám, panu řediteli MP a členům Společnosti občanů Machnína,
o.s. na vědomí psal:
Chtěl bych Vám touto cestou nahlásit černou skládku na pozemku parc. č. 1062/2
ve vlastnictví Statutární město Liberec a na parcele č.1062/4, která je ve
vlastnictví paní Urbanové Ilony, bytem Štursova 402/14, Liberec, Liberec XIRůžodol I, 460 01. Vše v KÚ Machnín. Jedná se o příkop a svah ke Karlovskému
potoku v ulici Tolstého. viz: http://www.mapy.cz/s/5MYh Nejen tento prostor,
ale spoustu dalších v naší části Liberce naše sdružení pravidelně čistí při
brigádách. Žádali jsme v minulosti o umístění tabulek se zákazem skládky, to
skončilo na problému s definováním vlastníků pozemků - zda jsou odpadky na
městském nebo soukromém pozemku. Pokud se podíváte na přiložené fotografie
(nyní je odpad pod sněhem), které zdaleka nezachycují vše, pochopíte naše
rozhořčení. Na místě jsme nalezli lístky z kartotéky knihovny (?), které také
přikládáme. Nejsme, dle mého názoru, oprávnění jednat s vlastníkem parcely č.
1062/4 ve věci uklizení odpadu, ale vzhledem k tomu, že tento pozemek
bezprostředně sousedí s pozemkem města, na kterém jsou odpady také složeny, a
černé skládky jsou ve Vaší gesci, se obracíme na Vás.
Tento mail posíláme v kopii i na Městskou polici v Liberci, kterou bych chtěl
tímto požádat o kontrolu osob a vozidel, pokud se v této lokalitě vyskytnou a
vznikne tak podezření na nepovolené ukládání odpadu na uvedeném území, při
průjezdech vozidel MP ulicí Tolstého.
Pokud se nám podaří viníka určit, neprodleně Vám to oznámíme.
Bylo k tomu přiloženo několik ilustrativních fotografií. Reakce nenastala
žádná, nikdo se neozval. Ba co víc, odpadků na uvedené černé skládce přibylo.
Resp. se objevily na mnohem větším prostoru, než jsem původně psal. Nebude zde
přikládat další fotografie, můžete se na ně podívat zde:
http://somach.rajce.idnes.cz/Cerna_skladka_Tolsteho_26.12.2012/
Skutečně jsem toho 26.12.2012 nasál tu správnou vánoční atmosféru, když jsem
to fotil. Předpokládal jsem, že nám třeba napíšete, že to není na pozemku
města (což není pravda), nebo že je to převážně na parcele jiného subjektu
(což pravda částečně může být – paní Ilonu Urbanovou neznám). Nestalo se ale
nic. V nejbližších dnech budeme svolávat schůzi našeho sdružení, tam se
bohužel nebudeme moci pochválit za to, že jsme skládku nahlásili a že to
pomohlo. Dojde přesně k opačné situaci – uslyšíme, že na nás „zase kašlou“.
Machnín je stále ještě část Liberce, ale bohužel okrajová. A to nejen
z hlediska umístění, ale především důležitosti. Nedokážu si představit, že by
na nějakém rušné liberecké třídě, vezměme třeba zrovna tř. 1. máje, rostla
před zraky lidí černá skládka takovým tempem, jako u nás, a nic by se nedělo i
přes upozornění občanů… Opět si musím připomenout, že občané Vratislavic platí
nižší daň z nemovitosti (proč?) a my v Machníně jsme dobří jen proto, aby
k nám byly vymístěny ekologicky závadné provozy typu Perena apod., jak nám to
bylo vysvětleno v rámci přípravy nového územního plánu. Pokud na to pohlédnu
z tohoto úhlu, pak mohu (ale nechci) pochopit, nestojíme ani za odpověď. Natož
za nějaké řešení nebo jeho návrh.

Tento dopis zveřejním na našich webových stránkách a ve vývěsce sdružení.
Udělám to především proto, že po brigádách, které jsme zde v uplynulých dvou
letech organizovali a kdy jsme čistili nejen ulici Tolstého, se nám někteří
Machníňáci smáli, proč to děláme za ty, kteří za to berou peníze a jsou za to
zodpovědní. Ano, uklidíme si to sami, když to jinak nepůjde. Ale ne se
sklopenou hlavou a potichu. Dobře si totiž pamatujeme, jak velký problém byl
přistavět další kontejnery a odvézt to, co dobrovolníci především na pozemcích
města, při brigádě posbírali. A jak jsem byl já osobně požádán pracovníkem
magistrátu, abychom se příště v těchto aktivitách mírnili. Tuto nepříjemnou
kontejnerovou anabázi mohu doložit, ale docela nerad bych ji zveřejňoval
v plném rozsahu. to by pak možná někteří sousedé začali sypat odpad přímo
z oken na ulici…
Pevně věřím, že se „ledy pohnou“ a že do jara zůstane ulice Tolstého
průjezdná. Až se totiž naplní příkop, budou to ti „také lidé“ asi sypat přímo
na silnici.
Těším se na Vaši odpověď a přeji v novém roce mnoho úspěchů ve Vaší práci. Jen
bych byl rád, aby se týkala i naší městské části.

Přeji Vám krásný den.
S pozdravem Ing. Milan Porš
předseda sdružení
V Machníně 5.1.2013
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