
                                                                                                V Liberci dne 2.11.2017 
     

                                                     Vážený pan 

                                                      Ing. Milan Porš 

  předseda Spolku SOMACH, 

                                                  člen Osadního výboru pro Machnín, Karlov a Bedřichovku 

 

Odpověď na Váš dopis ze dne 31.10.2017 

 

Vážený pane Porši, 

dne 19. 10. 2017 ihned po našem telefonátu , kdy mi bylo oznámeno, že jste shrabali listí před 

hřbitovem v Machníně, jsem objednala u společnosti FCC odvoz pytlů s listím.  

Dne 23. 10. 2017 mi bylo oznámeno společností FCC, že svoz neproběhl kvůli podmáčenému 

terénu a bude proveden za lepšího počasí. Požádala jsem je tedy, aby svoz provedli co nejdříve, 

emailovou korespondenci Vám mohu přeposlat. 

Společnosti TSML jsme zadali úklid listí na 5 našich hřbitovech, ale odvoz vámi odložených 

pytlů na hřbitově v Machníně jsem zadala společnosti FCC již několik dní před tím. 

Se společností FCC máme uzavřenou smlouvu na svoz odpadů ze hřbitovů, tudíž žádná 

objednávka nejde stornovat. V případě když nemohou z nějakého důvodu provést svoz, 

automaticky ho provedou v nejbližším termínu. 

Co se týče toho, že předpokládáte, že jsem já zakázala odvést pytle s listím pracovníky TSML, 

není pravda, nikdo ze společnosti TSML se mě nedotazoval, zda to mají odvést. 

Vámi dobrovolný úklid listí je samozřejmě vítaný, jen kdyby, jste mi předem oznámil, že bude 

chtít osadní výbor Machnín provádět úklid listí, tak jsem mohla předem  zajistit kontejner přímo 

na listí.  

Již několikrát jsme spolu řešili například umístění, velikost kontejnerů na hřbitově a vždy jsem 

Vám vyšla vstříc a nebyl problém, proto bych předpokládala, že se domluvíme i na této 

záležitosti. 

Sečení trávy na všech 8 hřbitovech probíhá pravidelně a kdykoliv jste měl nějaký požadavek 

ohledně hřbitova v Machníně, tak jsem situaci řešila. 

Na závěr, pytle jsme přesunuli před hřbitovní zeď, aby je mohla společnost FCC odvést  a dle 

informací jsou pytle odvezeny. 

Kdykoliv se na mě obraťte a domluvíme se. 

S pozdravem 

Jaroslava Mrovčáková 

Referent odboru správy veřejného majetku 


