
      
     Společnost COMPAG SEVER s.r.o. vznikla přejmenováním společnosti 
     Technické služby Nový Bor s.r.o., přesunem jejího sídla na adresu  
      V Lukách 95, 471 24 Mimoň a fúzí se společností Technické služby  
     Mimoň, s.r.o. sloučením. Společnost je součástí skupiny Brantner  
     (Rakousko) a v České republice působí její sesterské společnosti 
COMPAG CZ, COMPAG Mladá Boleslav a COMPAG Votice. Historie obou původních technických služeb 
zasahuje do hluboké minulosti, kdy v první polovině devadesátých let byly z původních rozpočtových 
organizací měst Nový Bor a Mimoň zřízeny společnosti s ručením omezeným. 
 

První společností, podnikající jako samostatný právní subjekt, se staly Technické služby Mimoň, s.r.o., 
které byly založeny k 1. lednu 1994 transformací z rozpočtové organizace Technické služby města Mimoně. 
Při založení měla společnost tři společníky z řad zaměstnanců společnosti a dále Město Mimoň. 
V roce 1995 přistoupila do společnosti obec Ralsko, která jako svůj podíl ve společnosti vložila 
 pozemky pod nově zřízenou skládkou Svébořice, která je v provozu do dnešní doby, ale již 
 ve vlastnictví jiné firmy. Společnost se zabývala zejména svozem odpadů ve městě Mimoni a okolních 
městech a obcích s výhodou vlastní skládky a dále činnostmi spojenými s komunálními službami, tj. správou 
veřejného osvětlení, místních komunikací, letní a zimní údržbou, správou bytového fondu, koupaliště, 
hřbitova apod. Ve svém nejsilnějším období společnost zaměstnávala okolo 55 zaměstnanců. V roce 2007 
vyhlásila společnost výběrové řízení na kompletní prodej společnosti a ke konci roku byla firma prodána  
italskému partnerovi, který následně prodal firmě COMPAG Rohstoffaufberitung GmbH celou provozní  
část společnosti, kromě skládky Svébořice, která přešla do majetku nově vzniklé společnosti s názvem 
EKOSERVIS RALSKO s.r.o. 
 

Společnost Technické služby Nový Bor, s.r.o. byla založena o necelý rok později ke dni 19. prosince 
1994 transformací z bývalé rozpočtové organizace Technické služby města Nový Bor. Při založení  měla  
společnost dva společníky z řad zaměstnanců společnosti. Hlavní činností firmy byl svoz odpadů a provozo- 
   vání sběrného dvora ve městě Nový Bor, správa veřejného osvětlení a místních komunikací 
   komplexní údržba veřejné zeleně. V největším rozkvětu firma zaměstnávala 46 pracovníků. 

V roce 2005 vstoupila do společnosti firma COMPAG Rohstoffaufberitung GmbH, která 
odkoupila 60 % podíl ve společnosti od jednoho bývalého společníka. V roce 2008  

společnost COMPAG odkoupila i podíl od druhého společníka a stala se 100 % vlastníkem společnosti, jenž 
byla přejmenována na společnost COMPAG SEVER s.r.o. se sídlem podnikání v Mimoni. Ke konci roku 
2008 byly ke společnosti připojeny i Technické služby Mimoň, s.r.o. a společnost COMPAG SEVER 
tímto krokem ještě více posílila svoji pozici na trhu v českolipském regionu. 
 

 Ke konci roku 2009 mění společnost svůj název na COMPAG CZ s.r.o. 
 
 V současné době patří společnost mezi stabilní obchodní partnery řady měst, obcí a dalších firem 
v českolipském regionu a okolí a její hlavní filozofií je neustálé zlepšování kvality nabízených služeb jak 
z hlediska spolehlivosti v provádění činností samotných, tak ale i s ohledem na ohrožování životního prostředí 
a bezpečnosti zákazníků a samotných zaměstnanců společnosti, kterých je v současnosti okolo 50. Snažíme se 
komunikovat se všemi našimi obchodními partnery, přezkoumáváme neustále naše veškeré činnosti a 
v případě podnětů v rámci jakékoli činnosti aplikujeme okamžitou změnu v praxi. Cílem je samozřejmě 
zdravě ekonomicky fungující společnost, ale velký důraz přitom klademe na poctivý a lidský přístup ke 
každému zákazníkovi. 
 
 
 
 
 
 
  
 
 



 
 V roce 2008 se společnost stala držitelem již třetího certifikátu dle evropských norem ISO  
a v současné době se může prokázat platnými certifikáty britské společnosti  
NQA UK - ISO 9001:2008, 14001:2004 a OHSAS 18001:2007. 
 
 Komplexní nakládání s odpady 
Společnost provádí svoz a likvidaci odpadů vlastními svozovými 
vozidly. Jedná se o svozy klasických odpadových nádob 70 – 1100 l a 
dále velkých kontejnerů o objemu 1,8 – 12 m3. Na území regionu 
obsluhujeme 3 sběrné dvory. 
 
 Komplexní práce na veřejném osvětlení 
Hlavní činností firmy v této oblasti je správa veřejného osvětlení a 
vedení pasportizace ve městě Nový Bor a Mimoni a dalších obcí regionu. 
V rámci výše uvedených činností se společnost zabývá i instalací 
spořičů na veřejném osvětlení a měřením tloušťky stožárů ultrazvukovou 
metodou. Samozřejmostí je instalace nových zařízení VO na klíč. 
 
 Práce na místních komunikacích 
Do těchto činností spadá správa místních komunikací včetně vedení 
pasportizace, běžná údržba a oprava, letní čištění a zimní údržba komu- 
nikací, pokládky zámkové a kamenné dlažby všech velikostí a skladeb, 
instalace silničních a sadových obrubníků a instalace a opravy svislého 
a vodorovného dopravního značení. Mezi nové činnosti patří i zřizování 
autobusových zastávek s čekárnami. 
 
 Autobusová doprava 
Provozujeme pravidelnou vnitrostátní osobní linkovou dopravu na trase 
Mimoň-Ralsko, která je zařazena v rámci dopravní obslužnosti pro Libe- 
recký kraj. Dále poskytujeme autobusovou dopravu i pro soukromé účely 
na zájezdy za sportem či kulturou po celé republice. 
 
 Komplexní práce na údržbě zeleně 
Hlavní činností v této oblasti je správa veškeré zeleně pro město Nový 
Bor , pod níž spadá strojní sekání trávy velkými sekačkami ISEKI, 
ruční sekání křovinořezem, ošetřování stromů, keřů a záhonů. V poslední 
době se začínáme věnovat i větším akcím týkajících se obměny porostů 
kolem krajských komunikací, tj. kácení a výsadba nových stromů. 
 
 V rámci propagace společnosti a aktuální informovanosti našich 
zákazníků a široké veřejnosti provozujeme vlastní internetové stránky, 
kde se snažíme prezentovat veškeré novinky jak ve firmě samotné, tj. 
kontaktní informace, ceníky, informace o sběrných dvorech, jízdních 
řádech autobusu, apod., tak i o nových službách či akcích, které jsou 
                                                právě prováděny. Pro komunikaci s návštěv- 
         níky našich stránek slouží rubrika, kde je 
     možné podat jakýkoli dotaz, na který bude 
     námi neprodleně odpovězeno. 
     Doufáme, že v případě Vašeho  
     setkání s naší společností, ve Vás zůstane 
     pozitivní dojem a budete se na nás dále 
     obracet s důvěrou a pocitem, že námi 
     vykonaná práce byla pro Vás přínosem. 
      

COMPAG CZ  s.r.o. 
 
V Lukách 95/IV 
471 27 Mimoň 
 
tel.: 487 86 25 95 
fax: 487 86 25 95 
info@compag.cz 
www.compag.cz 


