
Datum Činnost 

1.3. 

VPS VaK 

zimní údržba výměna vodoměrů 

odklízení polomů pravidelná údržba sítě 

2.3. 

zimní údržba výměna vodoměrů 

odklízení polomů jednání s VRV 

odvoz popelnic, kam se nedostala ASA   

3.3. 

rozvoz popelnic osazení nového vodoměru 

úklid popadaných větví - hřbitov výměna vodoměrů 

úklid popadaných větví - Nachlingerův 
park 

údržba sítě 

údržba techniky   

úklid veřejných prostranství   

4.3. 

úklid veřejných prostranství výměna vodoměrů 

úklid areálu R12 úklid vodojemy 

údržba techniky   

instalace dopravního značení   

7.3. 

výlep plakátů výměna vodoměrů 

svoz košů údržba sítě 

úklid veřejných prostranství práce ČOV 

úklid areál R12   

8.3. 

výkopy VO Horoušánky výměna vodoměrů 

zimní údržba revize chlorovacího zařízení 

instalace dopravního značení   

údržba techniky   

9.3. 

příprava skladu chemických látek v R12 výměna vodoměrů 

kácení stromů na Vinici instalace vodoměrů na ČOV 

úklid okolo Fabráku, ul. Škvorecká a 
přilehlé okolí 

  

10.3. 

odvoz prádla z MŠ do prádelny výměna vodoměrů 

dovoz vody paní Chalupecké práce na přípojce v ul. Klánovická 

vyvěšení tibetské vlajky nákup materiálu 

rozvoz popelnic a biopopelnic   

úklid veřejných prostranství   

Vinice - prořezávky   

oprava kráječe na knedlíky ve šk. Jídelně   

budování sociálek v Domečku v rámci 
R12 

  

oprava plachty na podium   

11.3. 

MŠ Pražská - usazení dřevěného 
zahradního domečku 

výměna vodoměrů 

Vinice - prořezávky   

budování sociálek v Domečku v rámci 
R12 

  

sundání tibetské vlajky z budovy MěÚ   



svoz košů   

nákup materiálu   

údržba techniky   

14.3. 

úklid veřejných prostranství údržba sítě 

čištění ulic - Jalovcová, Jedlová odkalování Na Ztr. Korci, Horova 

paseka - pálení roští   

likvidace polomů - alej ke sv. Donátovi   

svoz košů   

nákup materiálu - zářivky   

MŠ Pražská - usazení dřevěného 
zahradního domečku 

  

údržba zeleně - prořezávky náměstí   

montáž dopravního značení   

15.3. 

výměna zářivek u PČR výměna vodoměrů 

údržba techniky   

oprava sociálek R12   

paseka - pálení roští   

čištění ulic - Jalovcová, Jedlová   

16.3. 

práce v č.p. 203 kontrola vodojemů 

paseka - pálení roští dispečink ČOV 

plošina - kácení kaštanu, prořezávka 
nalomených větví atd. 

výměna vodoměrů 

oprava zářivky ve šk. Jídelně   

úklid veřejných prostranství - náměstí a 
okolní plochy 

  

odstraňování špatných úvazků u sakur v 
ul. V. Nováka a Kožíškova 

  

17.3. 

instalace nových košů - Fabrák a Slovany výměna vodoměrů 

instalace domečků MŠ Pražská   

prořezávky vrb - Purkyňova a Prokopa 
Velikého 

  

paseka - pálení roští   

rozvoz popelnic a biopopelnic   

odvoz roští od bytovek po prořezávkách   

čištění ulic Nerudova, Maroldova   

18.3. 

paseka - pálení roští výměna vodoměrů 

terénní úpravy Čechova ulice   

údržba veřejných prostranství - 
Jungmannova, B. Němcové 

  

svoz košů   

oprava dveří šk. Jídelna   

montáž zahradních domků   

příprava závodů karate Štěrboholy 
 
 

  



21.3. 

vývoz košů výměna vodoměrů 

úklid veřejných prostranství odvoz vodoměrů do spol. Kapka 

dokončení montáže zahradních domečků 
MŠ Pražská 

  

úklid ulic Jungmannova, B. Němcové, 
Prokopa Velikého 

  

nákup materiálu   

22.3. 

vykopávání dalších 6 sond v 
Horoušánkách 

výměna vodoměrů 

terénní úpravy MŠ Pražská   

příprava paseky na osázení   

úklid ulic Žižkova a Prokopa Velikého   

oprava zásuvky v bytě č.p. 1095   

likvidace černé skládky na Úvaláku   

výměna žárovek SÚ   

23.3. 

příprava paseky na osázení - kácení 
nových 15 stromů 

údržba sítě 

vykopávání nových sond VO v 
Horoušánkách 

odkalování 

uklid ulic Havlíčkova, Nerudova   

odvoz suti ul. Vojanova   

24.3. 

rozvoz popelnic a biopopelnic výměna vodoměrů 

zasazení stromu do Aleje seniorů   

příprava paseky na osázení - kácení 
nových 15 stromů 

  

svoz košů   

vyvěšení státních vlajek   

odstranění vývěsky ul. Jiráskova   

odvoz suti a dovoz materiálu ul. Vojanova   

úklid ulic Maroldova a Kollárova   

30.3. 

příprava paseky na osázení výměna vodoměrů 

svoz košů zapojení přípojky - Radlická čtvrť 

odvoz suti a dovoz materiálu ul. Vojanova Erbenova ulice - vytyčování 

příprava paseky na osázení realizace přípojek - Erbenova ul.  

instalace vitríny do č.p. 65   

odvoz roští z ul. Šámalova   

nám. Svobody - úklid   

sběr odpadků   

přesazení stromů v Rosenbaumově parku 
 
 
 
 
 
 
 

  



31.3. 

odvoz posypového materiálu ze stanovišť dokončování prací v ul. Rašínova 

sběr odpadků - Slovany, Radlická čtvrť odkalování a údržba sítě 

oprava garážových vrat u Městské policie   

oprava techniky   

výsadba stromů na Vinici - výpomoc   

rozvoz popelnic   

oprava elektroinstalace v nebytových 
prostorech 

  

úklid v ul. B. Němcové a Nerudova   

 


