
 

Osadní výbor pro Machnín, Karlov a Bedřichovku 

zřízen na zasedání zastupitelstva města Liberce dne 25.6.2015 

 
 

Vážená paní 

Jaroslava Mrovčáková 

 oddělení hospodářské správy 

odbor správy veřejného  majetku  

Magistrát města Liberec 

nám. Dr. E. Beneše 1, Liberec 

Pracoviště – Jablonecká 41/27 

Liberec 1 – Liebiegova vila 

 

 

 

Věc: Stížnost na postup úklidu listí ze hřbitova 

 

Vážená paní Mrovčáková, 

píšu Vám nejen jako člen osadního výboru, tentokrát i jako předseda představenstva TSML.  

Než budete číst dále, přečtěte si, prosím, přehled komunikace, která se týkala z mého 
pohledu banální záležitosti – odvozu několika pytlů s listím, které jsme my, zjednodušeně, 
shrabali před hřbitovem.  

Nebudu zde řešit, zda pan ředitel FCC skutečně řekl, že je asfaltová cesta ke hřbitovu 
podmáčená. Ale někdo musel TSML zakázat vyvezení „našich“ pytlů s listím, když pracovníci 
TSML uklízeli 30. 10. listí na hřbitově. Předpokládám, že jste to byla Vy. A proto píšu. 
V telefonu jste mi řekla a já to vím i ze schůzí představenstva, že zjednodušeně řečeno na 
zeleni a asi ani na správě hřbitovů nejsou peníze. Tak nechápu, proč nemohli pracovníci 
TSML naložit těch několik pytlů s listím, když na to byli technicky vybaveni a měli objednávku 
na úklid listí ze hřbitova. Pro dva lidi práce na 5 minut. 

Na schůzích představenstva opakovaně řešíme stížnosti občanů na špatnou práci 
našich lidí. Často to bývá způsobeno pouhou záměnou za lidi z Komunitních prací apod. 
Někdy jsou samozřejmě stížnosti oprávněné. Ale pokud se nato podívám okem občana, 
který nemá tušení, že správu hřbitova máte na starosti Vy a že TSML jsou pouze 
vykonavatelem, které musí mít na vše od Vás objednávku. A v situaci, kdy Vy 
pravděpodobně objednáváte extra úklid listí na hřbitově u TSML a odvoz „našich“ pytlů přímo 
u FCC, bude město platit 2x jednu věc. Dva výjezdy techniky a lidí do Machnína. 
V neposlední řadě ale špatné budou TSML. Kdo viděl, že 30. 10. na hřbitově uklízí 
pracovníci TSML pochopí, že uklízí špatně a pytle, které tam jsou od 18. 10. 2017 nejsou 
schopni odvézt. A to je to podstatné. Opět je „špína“ na TSML. Takto se kazí dobré jméno 
společnosti TSML. A takto se přichází o důvěru občanů. 

Chápu, že někde leží nebo běží objednávka na FCC, ale tu je vždy možno stornovat, 
obzvlášť, když mají potíže s podmáčeným asfaltem. 

V sezóně jsem byl několikrát upozorněn, že seč na hřbitově je prováděna špatně, 
nechtěl jsem Vás tím pořád otravovat. Nyní se mi ale potvrzuje, že taková situace, která 
nastala u náš, by nebyla, kdyby byla správa hřbitovů dále v kompetenci TSML. 
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Protože se domnívám, že Váš postup skutečně kazí dobré jméno nejen městu, ale i 
TSML, pošlu vše i řediteli a kolegům z představenstva. Je mi jasné, že tady řešíme 
marginálie, ale tyto maličkosti v součtu znamenají nedůvěru občanů a následně zhoršování 
vztahů akcionáře a TSML. 
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