Odesláno 13. 3. 10:15 panu Hybnerovi:
Dobrý den, pane magistře.
Jsme zase tam, kde jsme byli, když jsme zjišťovali, kdo odpovídá za úklid kolem čekáren ČSAD. Opravdu je nutné, abychom policii
hlásili stav ohrožení nebo něco podobného? Vždyť je to trapné, jak nás posíláte Vy na kraj a kraj na Vás. Máme se obrátit na
právníka, abych zjistil, kde je pravda? Na ČSAD mi tvrdili také to, co píše pan Čáp. Nechci do toho v této fázi tahat pana
primátora nebo náměstky, jak navrhuje Ing. Čáp, ale pokud se stav rychle nezmění, udělám to. Přikládám fotografie, ze kterých
je zřejmé, že ta plechová šablona není malá a může uletět kamkoliv.

Přeji hezký den. S pozdravem Milan Porš

From: Čáp Jan <jan.cap@kraj-lbc.cz>
Sent: Wednesday, March 13, 2019 9:55 AM
To: OV Machnín <ovmachnin@seznam.cz>
Cc: hybner.lukas@magistrat.liberec.cz; Šulcová Monika <monika.sulcova@kraj-lbc.cz>
Subject: RE: Čekárna ČSAD v Machníně

Vážený pane,
Chápu Vaše obavy a starost o bezpečnost cestující a stav autobusové zastávky, ale musím Vám znova zopakovat, že přístřešek
autobusových zastávek, stejně jako nástupiště jsou ve vlastnictví dotčených obcí.
Jestli Vám pan Hybner psal něco jiného, tak se spletl. Jsem přesvědčený, že i orgány činné v trestním řízení dospějí ke stejnému
závěru. Liberecký kraj
Osobně Vám doporučuji se obrátit na primátora statutárního města pana Jaroslava Zámečníka, který zajistí nápravu havarijního
stavu zastávky.
Děkuji za pochopení.
Ing. Jan Čáp
Vedoucí odboru dopravy
____________________________________
Krajský úřad Libereckého kraje
U Jezu 642/2a * 461 80 Liberec 2
tel.: +420 485 226 596 * fax: +420 485 226 444
mobil: +420 739 541 610
e-mail: jan.cap@kraj-lbc.cz * www.kraj-lbc.cz
From: OV Machnín [mailto:ovmachnin@seznam.cz]
Sent: Wednesday, March 13, 2019 7:35 AM
To: Čáp Jan
Cc: 'OV Machnín'
Subject: RE: Čekárna ČSAD v Machníně

Dobré ráno, pane inženýre.
Přikládám ještě fotografie, ze kterých je skutečný stav čekárny zřejmý.

Přeji hezký den. S pozdravem Milan Porš

From: OV Machnín <ovmachnin@seznam.cz>
Sent: Tuesday, March 12, 2019 3:34 PM
To: 'Čáp Jan' <jan.cap@kraj-lbc.cz>

Cc: 'OV Machnín' <ovmachnin@seznam.cz>; 'Hýbner Lukáš' <hybner.lukas@magistrat.liberec.cz>
Subject: Čekárna ČSAD v Machníně

Dobrý den, pane inženýre.
Soused mě upozornil, že oplechování čekárny ČSAD v Machníně, v ul. Staré (zde: https://mapy.cz/s/3pHnx ) je po silném větru
z minulých dnů v takovém stavu, že hrozí nebezpečí uvolnění plechových šablon ze střechy. Po této ulici chodí děti, je tam dost
silný automobilový provoz. Prosím tedy o urychlenou opravu a odstranění havarijního stavu čekárny. Pokud je třeba, mohu její
stav nafotografovat, ale domnívám se, že je to zbytečné. Na částečně uvolněné plechy jsem byl upozorňován již před časem,
současný stav čekárny ale považuji za ohrožení zdraví a života občanů.

Přečetl jsem si znovu Váš mail z 10. 10. 2019. Točíme se stále v kruhu. Vy píšete, že zřizování a údržbu čekáren má na starost
obec. Pan Hybner (vedoucí oddělení dopravní obslužnosti MML) mi právě napsal, že to máte dělat Vy, tedy kraj. Nezlobte se,
situace je nyní taková, že ty plechy mohou někoho snadno zranit nebo způsobit dopravní nehodu. Věřím tomu, že orgány činné
v trestním řízení pak snadno zjistí, kdo je za údržbu těchto čekáren odpovědný. Nebo je třeba, abychom podávali trestní
oznámení na neznámého pachatele v souvislosti s veřejným ohrožením? Přeháním, ale pokud k něčemu dojde, tak se správce
zjistí asi velice rychle.

Děkuji předem vyjádření, nejlépe i za pomoc s opravou a přeji hezký den.

S pozdravem Ing. Milan Porš

Osadní výbor pro Machnín, Karlov a Bedřichovku

ovmachnin@seznam.cz
Mobil: 777 787 021

