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V Jablonci nad Nisou dne: 4.9.2020  
 
 
Vážená paní starostko, vážený pane starosto, 
 

 
     řešíme velmi nepříjemnou a současně složitou situaci v provozním středisku Jablonec nad Nisou, které 
obsluhuje vaši samosprávu. Máme výskyt nakažených kolegů koronavirem. Jedná se o THP pracovníky, kteří 
zajišťují provoz, dispečink i administrativu. Dále pak se jedná o pracovníky sběru a svozu odpadů.  

V minulých dnech jsme zajistili testování u poloviny personálu a dále budeme pokračovat v rámci celého provozního 
střediska.  
    Tuto informaci Vám posíláme jako prvotní s tím, že Vás následně budeme informovat o opatřeních, ke kterým 
budeme muset přistoupit. Zcela jistě budeme nuceni omezit částečně svoz odpadů v období, kdy bude část 
personálu ve stavu nemocných, případně v nařízené karanténě. Jiné možnosti nemáme.   
    Tato situace je pro nás velkou komplikací. Budeme se ale v maximální míře snažit zajistit sběr a svoz odpadů na 
vašem území. Již nyní ale víme, že dojde v mnoha případech ke zpoždění sběru a svozu jednotlivých komodit.  
Jedná se zcela nepochybně o mimořádnou situaci, kterou můžeme považovat za událost (parametr smlouvy) 
způsobenou vyšší mocí:  
Zhotovitel není vystaven náhradě škod nebo odstoupení od smlouvy pro neplnění závazků, jestliže jeho prodlení v plnění nebo 
neplnění závazků dle této smlouvy, je výsledkem nějaké události způsobené vyšší mocí. 
Pro účely této smlouvy znamená pojem "vyšší moc" událost mimo kontrolu zhotovitele, kterou nelze předvídat a nezahrnuje chybu 
nebo zanedbání ze strany zhotovitele.  

 
Doufáme, že tuto situaci pochopíte.  
O dalším vývoji a postupu Vás budeme průběžně informovat.  
 
 
V úctě  
  
Severočeské komunální služby s.r.o. 

  
Zdeněk Faistaver 
ředitel společnosti    
  
Severočeské komunální služby s.r.o. | Smetanova 4588/91 | 466 01 Jablonec nad Nisou   
tel.: 493 645 111, mobil: 602 121 765 
zdenek.faistaver@mariuspedersen.cz    
 
Richard Tkačík 

provozní náměstek 
Severočeské komunální služby s.r.o. | Smetanova 4588/91 | 466 01 Jablonec nad Nisou   
mobil: 602 121 765 
richard.tkacik@mariuspedersen.cz   
 
Soňa Ježková 

obchodní zástupce 
Severočeské komunální služby s.r.o. | Smetanova 4588/91 | 466 01 Jablonec nad Nisou   
mobil: 739 682 632    
sona.jezkova@mariuspedersen.cz    
 
 
Obchodní oddělení společnosti:  

 
tel.: 493 645 111 
obchodsks@mariuspedersen.cz     
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