
 

Osadní výbor pro Machnín, Karlov a Bedřichovku 

zřízen na zasedání zastupitelstva města Liberce dne 25.6.2015 

Komunikace s ředitelem FCC: 

 

 

• 24. 11. 2017 jsem poslal Ing. Petru Grofovi, řediteli FCC soukromou stížnost na práci 
svozové čety. Neodpustil jsem si při té příležitosti zmínit naši kauzu „listí“: 

…Před časem jsme za spolek a OV řešili odvoz pytlů s listím ze hřbitova, podle slov paní 
Mrovčákové jste nemohli vyjet, že byl podmáčený terén. Chtěl jsem Vám volat, až k bráně 
hřbitova vede vyasfaltovaná cesta. Nevím, kdo co řekl, ale lidi z Machnína nechápali. Je to celé 
na webu: http://www.somach.cz/news/uklid-listi-pred-hrbitovem/ Řešil jsme to i s ohledem na 
dobré jméno TSML, ale na druhou stranu se někde mezi paní Mrovčákovou a FCC také stala 
chyba. A podmáčený asfalt u nás neznáme. Nechci to dál řešit, ale když už Vám píšu, tak se 
zmíním i o této kauze. Se sousedy jsme se shodli, že z nás někdo dělá s prominutím blbce. 

 

• 27. 11. 2017 přišla od pana ředitele odpověď, ze které vyjímám pasáž, která se týká akce 
„listí“: 

 

Pane inženýre já Vás zdravím,… 

… Nyní k druhé části Vaší stížnosti a svoz pytlů ze hřbitova. Na hřbitov v Machníně jsme na 
pokyn MML několikráte řešili přistavení velkoobjemového kontejneru, což se údajně lidem 
nelíbilo, pak jsme přistavovali 1100 litrové kontejnery, to se lidem líbilo, ale obsah nevyhovoval, 
neboť nestačil na množství odpadu. Velkoobjemový kontejner byl historicky dlouhodobě 
přistaven na hřbitov za bránu, tj na nezpevněnou komunikaci. Postupem času na základě 
Vašeho meilu ze dne 30.5.2017 panu Ing. Vinařovi byl VOK vyměněn za 2 ks 1100 litrových 
kontejnerů na komunální odpad.  

      Dne 19.10 2017 na žádost MML p. Mrovčákové měl být vyvežen VOK a odvoz pytlů s listím 
od Osadního výboru. Nejdříve jsme zjistili, že na hřbitov Machnín nebyl v druhé polovině roku 
2017  VOK přistaven. To říkám  to v souvislosti se špatným počasím( bahnem), neboť vlivem 
počasí by VOK pokud by tam bylo nebylo možné z nezpevněného  a svažitého místa skutečně 
 odvézt.     Dne 26.10. 2017 byl proveden svoz pytlů s listím, kde posádce pomohl nakládat 
pytle hrobník. Z tohoto důvodu je zřejmé, že byly odvezeny na základě objednávky všechny 
pytle určené k odvozu. Bohužel na základě reklamace snad OV Machnín na MML, kde bylo 
konstatováno, že nebyly odvezeny všechny pytle s listím( údajně naše špatná práce), jsem 
vydal pokyn k ještě jednomu svozu. Svoz se provedl dne 1.11.2017, kde jsme po příjezdu ke 
hřbitovu nalezli připravené k odvozu 3 ks pytlů ( mohly být nasbírány i po svozu dne 26.10) , 
které byly odvezeny. 

     Mohu vám sdělit, že odvoz zvlášť 3 kusů   pytlů není ani ekonomické, ani nebylo způsobeno 
naší vinou, ale dle svých možností se snažím obyvatelům a dalším zákazníkům vycházet 
v rámci možností vstříc.  

       Touto odpovědí bych chtěl ukázat, že vše není černobílé a mrzí mne řádky webu, aniž by 
se mne na situaci někdo zeptal. 

       

S úctou 

Ing. Petr Grof 

jednatel FCC Liberec, s.r.o. 

 

 

 

http://www.somach.cz/news/uklid-listi-pred-hrbitovem/
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• Týž den jsem panu řediteli odepsal: 

Dobrý den, pane řediteli.  

Děkuji Vám za Vaši odpověď. 

K druhé části – Vaši odpověď dám na web v části, která se týká hřbitova. Bohužel nemáte 
správné informace. Předpokládám, že disponujete mechanizací typu „malé nákladní vozidlo 
s korbou“ podobně, jako je to u TSML. Těch pytlů bylo maximálně 15, spíše méně. VOK dle 
Vašeho značení je pro toto množství odpadu absolutně předimenzovaný. Ideálně, ale nevím, 
zda je to formálně možné, ve středu přidat a vysypat do svozového vozu na bioodpad. Ale třeba 
to nejde z toho nebo onoho důvodu. Ale v pondělí 30. 10., kdy podle Vás na hřbitově byly již jen 
3 pytle, jich tam ráno bylo mnohem víc. Zda jich pět ubylo, nebo ne, to nevím. Ale hromada 
pytlů tam byla. Kolega ze spolku je fyzicky viděl.  

Jak se stalo, že tam byly 1. 1. údajně jen 3 pytle, to nevím. Asi někomu došla trpělivost a 
vysypal je do plastových kontejnerů před hřbitovem, nebo jich pár pracovníci TSML i přes 
vydaný „zákaz“ v pondělí vyvezli.  

Jinak řečeno se domnívám, že jsme kvůli maličkosti, kterou šlo jednoduše vyřešit, už napsali 
spoustu zbytečných mailů. Správa hřbitovů z mého pohledu nefunguje dobře. Pokud s nimi 
příště budu něco řešit a bude se to týkat i Vaší společnosti, dám Vás do kopie. Dnes je situace 
taková, že když se sousedky domluvily, že 4. 11. shrabou druhou vrchní část parčíku a znovu i 
tu spodní, jsme si poradili i bez správy hřbitovů. 

Odvoz extra uklizeného listí ze hřbitova pracovníky TSML, odvoz x pytlů a následně dalších 3 (i 
když s Vaším vyjádřením ohledně údajného postupu prací nesouhlasím – viz výše) je krajně 
neekonomický. Vše mohlo vyřešit auto TSML, které tam v pondělí 30. 10. bylo i se sítí na korbě 
na listí, a to za podstatně menší náklady.  

Tímto považuji naši korespondenci v této záležitosti za ukončenou. O hospodárnosti řízení ze 
strany správy hřbitovů se nedá v žádném případě mluvit. Píšu a posílám to jen Vám. Vyznění 
Vašeho dopisu v kontextu se skutečností na našem webu nechám na lidech. 

 

Přeji Vám hezký den. 

 

S pozdravem Milan Porš 

 
 
 
 
 

  
V Machníně 27. 11. 2017 
 
Zapsal: Milan Porš 


