
ČINNOST TSÚ – KVĚTEN 2016 

Datum Činnost 

  VPS VaK 

2.5. 

úklid po čarodějnicích práce na ČOV 

svoz košů opravy ul. Hakenova 

čištění ulic na Skeříkově   

zalévání květin a stromů   

opravy hřiště Slovany   

sekání alej do Hodova   

3.5. 

sekání trávy - parky, hřbitov výměna vodoměrů 

údržba techniky porucha Hakenova 

údržba pomníků padlých   

DZ Polská   

zalévání stromů Jírenská, Čechova   

MDDM - stříhání tújí   

kontrola VO   

4.5. 

opravy v č.p. 65 oprava chlorování VDJ Jih 

oprva DZ Jiráskova, DZ Slovany údržba sítě 

úklid náměstí   

úklid Radlická/Žižkova   

údržba techniky   

odstraňování podlah v č.p. 203   

úklid hřbitov   

5.5. 

odvoz trávy z aleje u Hodova AVK Vodka Lovosice 

sekání zasakovacího pásu   

vyzvednutí opravené multikáry   

příprava na koncert v č.p. 65   

úklid ulic Radlická/Žižkova   

úklid hal v areálu TSÚ   

zasypání výkupu v ul. Želivského   

6.5. 

dovoz kontejneru do MŠ porucha Hakenova x Štefánikova 

příprava na koncert Š. Rak porucha nám. Svobody 

svoz košů   

sekání zasakovací pás   

sekání MŠ II   

oprava elektro   

oprava šk. Jídelna   

vyvěšení vlajek   

odvoz trávy z aleje u Hodova   

úklid Vojanova a 28. října 
 
 
 
 
   



9.5. 

svoz košů řešení problémů dispečink vodojemů 

vyzvednutí Multikáry   

úklid ulic Alešova a V. Nováka   

zalévání květináčů a nových stromů   

sekání a hrabání zasakovací pás   

sundavání vlajek   

úklid a úpravy v č.p. 65   

sekání hřbitov   

rozvoz plakátů   

10.5. 

odvoz trávy Slovany řešení problémů dispečink vodojemů 

odvoz bioodpadu Muchova   

zasakovací pás - sekání a hrabání trávy   

svoz popelnic se 3 lokalit   

zametání ulic Bezručova, nám. Svobody, 
Seifertova, Palackého   

úklid okolo střediska   

11.5. 

zalévání květin a stromů řešení problémů dispečink vodojemů 

VO sondy Horoušánky   

úklid a sekání hřbitov   

sekání Slovany   

sekání trávy zasakovací pás   

oprava zdi Pražská   

vykácení vyvráceného keře v parkové zahradě   

12.5. 

hřbitov - odvoz odpadu, sekání revize sítě 

úklid náměstí instalace vodoměrů 

sekání trávníku u střediska vyjadřování k existenci sítí 

rozvoz popelnic   

těžba dřeva na závody   

instalace dopravního značení   

příprava zábradlí na nátěr U Starého korce   

oprava zdi, ul. Pražská   

údržba techniky   

nákup materiálu na opravu - Běchovice   

rozvoz letáků   

montáž kancelářské židle (Stavební odbor)   

13.5. 

svoz košů odkalování 

manuální úklid komunikace revize sítě 

strojní čištění ulic   

údržba zeleně   

mostek u Na Ztraceném korci   

oprava a montáž cedule Pošembeří   

odvoz posekané trávy 
 
 
   



16.5. 

svoz košů porucha Oty Pavla 

úklid náměstí   

zalévání květin a stromů   

Horova čtvrť - sáení stromů   

zametání ulic Žižkova, B. Němcové, Havlíčkova, 
Smetanova   

sekání trávy - u pošty a č.p. 181   

17.5. 

odvoz suti z ul. Škvorecká vytyčování sítí Bulharská 

odvoz roští ul. Horova a na Ztr. Korci oprava dávkovače chloru 

instalace cedule na cyklostezku Dobročovická   

sekání trávy hřiště, škola, hřbitov   

úklid náměstí   

úklid okolo Fabráku   

hrabání a odvoz trávy   

18.5. 

čištění ulice Horova, Máněsova, Na Ztr. Korci údržba vodojemů 

strojní čištění ul. Klánovická, Na Spojce běžné práce ČOV 

zalévání květin a stromů   

sekání trávy Hrad Skara, Homolka, 
Dobročovická   

VO   

19.5. 

sekání trávy okolo střediska a Komenského údržba sítě 

sekání trávy MŠ II, Bulharská instalace vodoměrů 

rozvoz popelnic a biopopelnic   

oprava dlažebních kostek náměstí   

sekání hřbitova   

úklid ul. Tyršova   

strojní čištění u. Horova a Na Spojce   

20.5. 

čištění ulic Horova, Mánesova, Na Ztr. Korci instalace vodoměrů 

sekání trávy Klánovická, Muchova, Vrchlického   

svoz košů   

zelévání květináčů a stromů   

hrabání trávy a odvoz   

oprava retardéru Jeronýmova   

odvoz plastů ze 3 lokalit   

23.5. 

svoz košů kontrola sítě 

dokončení úklidu Horova   

sekání trávy: zastávky bus, V Setých, Muchova   

zalévání květin a stromů   

elektřina č.p.181 
 
 
 
 
 
 
   



24.5. 

sekání - zastávky bus, řepka u č.p. 181 kontrola sítě 

oprava elektro 181 výměna vodoměrů 

sekání hřbitov   

oprava retardéru Jeronýmova   

úklid a odvoz materiálu z čištění příkopu u ČOV   

nákup materiálu   

postřik plevele   

25.5. 

instalace regálů do Teska - pro knihovnu revize sítě 

příprava na Den dětí kontrola a údržba vodojemů 

sekání hřbitov   

údržba techniky   

26.5. 

rozvoz popelnic a biopopelnic práce na ČOV 

oprava VO na Úvaláku administrativní práce VaK 

údržba zeleně výměna vodoměrů 

úklid WC Tesko   

instalace regálů do Teska - pro knihovnu   

demontáž kuchyňské linky R12   

odvoz prádla do prádelny z MŠ   

výměna písku na píškovištích   

nákup materiálu   

27.5. 

úklid náměstí a prostoru okolo školy výměna vodoměrů 

svoz košů revize sítě 

sekání stezky k Donátovi   

sekání parku u zdravotnického střediska   

přivezení prádla z prádelny   

instalace dopr. Značení   

příprava elektro pro MDDM   

úklid naplavenin po dešti   

instalace Husova kamene   

30.5. 

úklid náměstí práce na ČOV 

stěhování věcí a nábytku do MDDM, Teska a ZŠ zakázkové práce - napouštění bazénů 

úklid Tesko   

montáž regálů Tesko   

svoz košů   

sekání trávy na hřbitově   

oprava světla na chodbě 1346   

31.5. 

sekání trávy Riegerova, u trafostanice, hřiště 
Slovany, Na Spojce, stezka v ul. Purkyňova revize sítě 

malování bytu R12 kontrola vodojemů 

montáž regálů Tesko   

hrabání a odvoz trávy   

stříhání hlohů   

   

 


