
Datum Činnost 

  VPS VaK 

1.8. 

svoz popelnic - tříděný odpad výměna vodoměrů na dálkový odečet 

ZŠ - malování služebního bytu   

oprava VO Pražská   

řezání asfaltu U Hájovny: příprava na VO   

sekání trávy hřbitov   

úklid naplavenin po dešti   

les - stříhání akátu   

sekání trávy Slovany   

2.8. 

les - stříhání akátu revize sítě 

ZŠ - pokládání lina práce ČOV 

oprava chodníku Žižkova   

oprava VO Muchova - Purkyňova   

sekání trávy hřbitov   

sekání trávy u hasičárny, Satjam, Rašínova   

Čechova - údržba zeleného pásu   

3.8. 

les - stříhání akátu výměna vodoměrů na dálkový odečet 

ZŠ - dokončovací práce   

odstraňování pařezů ve městě   

oprava VO Muchova - Purkyňova   

úklid nádraží + odstraňování grafiti   

sekání trávy - městské parky   

hřbitov - údržba   

4.8. 

úklid Jiráskova výměna vodoměrů na dálkový odečet 

čištění dešťové vpusti Dobročovická   

příprava na letní kino   

rozvoz popelnic a biopopelnic   

zabetonování výkopů po pařezech - 2 lokality   

sekání trávy - ZŠ? MŠ, Sokolák, Náměstí 
Svobody   

příprava na opravu VO - Muchova - 
Purkyňova   

údržba hřbitova   

montáž židlí na MěÚ   

přistavení a odvoz kontejneru ZŠ   

5.8. 

svoz košů výměna vodoměrů na dálkový odečet 

úklid po letním kině   

úklid náměstí, údržba květin   

sekání trávy - zasakovací pás, nám. Svobody, 
hřbitov   

prosekání zeleně VO Rašínova - Muchova   

stříhání živých plotů   

nákup materiálu 
   



8.8. 

oprava VO Táboritská údržba sítě 

převoz rámů a klipů DPS kontrola vodojemů a chlorování 

svoz košů   

zalévání květin   

úklid hřbitov   

Jiráskova - čištění   

sekání trávy - zasakovací pás, stezky na 
cyklozávody   

9.8. 

prořezávka dřevin Pražská výměna vodoměrů na dálkový odečet 

zalévání květin a dřevin   

sekání trávy náměstí, parková zahrada, u 
hasičárny   

prořez dřevin na cyklozávody   

odvoz trávy a roští   

úklid hřbitov   

čištěníchodníku u střediska a Dobročovická   

údržba techniky   

10.8. 

příprava na slavnostní zahájení rekonstrukce 
průtahu výměna vodoměrů na dálkový odečet 

sekání trávy zasakovací pás, stezky na 
cyklozávod, Nachlingerův park   

údržba techniky   

úklid nádraží + odstraňování grafiti   

čištění ulice U Výmoly   

11.8. 

rozvoz popelnic a biopopelnic příprava na odstávku vody PVK 

příprava na letní kino   

hrabání trávy zasakovací pás   

údržba hřbitova   

prořez větví stezky   

úklid dílny a údržba techniky   

čištění ulice U Výmoly   

12.8. 

svoz košů příprava na odstávku vody PVK 

úklid po letním kině   

čištění dešťové kanalizace Rašínova   

zalévání květin a dřevin   

sekání trávy - Alejúvalských dětí, Stonehenge   

úklid hřbitov   

prořezávky okolo hráze Fabráku   

úklid náměstí, údržba květin   

údržba techniky   

úklid a sekání trávy okolo autobusových 
zastávek 
 
 
   



15.8. 

čištění DK Jiráskova výměna vodoměrů na dálkový odečet 

převoz materiálu do DPS   

svoz košů   

zalévání květin   

sekání trávy u MŠ a v ul. Prokopa Velikého. 
Klánoviská, Fibichova   

úklid okolo nám. Svobody, ul. Kožíškova   

montáž a rozvoz DZ   

čištění ul. Na Spojce   

oprava výtluků - Glücksmannova, Oty Pavla, 
Kladská, Fibichova   

16.8. 

sekání trávy hřbitov, Rašínova výměna vodoměrů na dálkový odečet 

sekání trávy Pražská, Na Spojce příprava na odstávku vody PVK 

montáž židlí   

odvoz odpadu po čištění DK   

odvoz posekané trávy   

nákup materiálu   

17.8. 

prořezávky podél ul. Dobročovická výměna vodoměrů na dálkový odečet 

likvidace černé skládky   

oprava výtluků   

zalévání květin   

sekání na Slovanech   

úklid hřbitova   

čištění ul. Wolkerova, Bezručova, Jiráskova   

stříhání živého plotu Pražská II   

18.8. 

stříhání živého plotu Pražská II výměna vodoměrů na dálkový odečet 

sekání trávy traktůrek okolo pošty a Pražská 
ul.  příprava na odstávku vody PVK 

rozvoz popelnic a biopopelnic   

příprava letního kina   

zalévání květin   

sondy VO Horušánky   

čištění ul. Wolkerova   

převoz koberce do DDM   

údržba techniky   

zasypání výtluků Oty Pavla   

úklid hřbitova   

19.8. 

vyvezení popelnic ze 3 samostatných stání výměna vodoměrů na dálkový odečet 

stěhování ZŠ   

úklid po letním kině   

svoz košů   

zalévání květin   

sekání trávy - koupaliště, Kožíškova   

nákup materiálu   

údržba techniky   



sekání trávy okolo Satjamu   

úklid ul. Kožíškova, Bezručova   

22.8. 

svoz košů příprava na odstávku vody PVK 

oprava VO Slovany nákup materiálu 

instalae DZ Jiráskova   

úklid pod Sokolem   

úklid naplavenin po dešti   

příprava na cyklozávody   

úklid náměstí, údržba květin   

správa hřbitova   

23.8. 

dokončení DZ Jiráskova příprava na odstávku vody PVK 

STK Avie   

vyzvednutí traktůrku Říčany   

vyzvednutí škrabky na brambory pro jídelnu   

stříhání roští v ul. Wolkerova   

příprava na cyklozávody   

hřbitov - sekání trávy   

úklid okolo střediska + Raisova   

24.8. 

výkop VO Smrková příprava na odstávku vody PVK 

stříhání živého plotu Pražská II   

sekání před č.p. 65   

příprava na cyklozávody   

úklid ul. Raisova   

údržba techniky   

oprava komunikace Kollárova   

25.8. 

rozvoz popelnic a biopopelnic příprava na odstávku vody PVK 

příprava letního kina výměna vodoměrů na dálkový odečet 

sekání trávy centrum Úval   

zalévání květin a dřevin   

údržba techniky   

nákup materiálu   

příprava nájezdu v arálu R12   

úklid okolo střediska   

úklid stezek + příprava na cyklozávody   

26.8. 

svoz košů výměna vodoměrů na dálkový odečet 

úklid po letním kině příprava na odstávku vody PVK 

zalévání květin a dřevin   

stavba podia na cyklozávody   

příprava na cyklozávody   

úklid náměstí   

sekání trávy Slovany   

údržba techniky   

práce v R12 
 
   



29.8. 

úklid po závodech odstávka vody 

sekání trávy v MŠ a na hřbitově   

zalévání květin a dřevin   

svoz košů   

údržba techniky   

oprava panelů na výstavu kronik   

MŠ - odvoz kuchyňské linky   

vyzvednutí škrabky na brambory pro jídelnu   

úklid ul. Nerudova   

30.8. 

úklid naplavenin na dešti nákup materiálu 

kontrola vpustí dešťové kanalizace   

čištění ul. Nerudova   

údržba techniky   

úklid po závodech   

nákup materiálu   

odvoz panelů a vitrín do DPS   

oprava skříně DPS   

31.8. 

odstranění lávek po cyklozávodech výměna vodoměrů na dálkový odečet 

odvoz betonu po trafice   

úklid po dešti   

sekání ul. Pražská a ZŠ   

čištěí ul. Erbenova a okolo Fabráku   

oprava plotu koupaliště   

odnášení žab z koupaliště do potoka   

údržba techniky   

 


