
Datum Činnost 

  VPS VaK 

1.7. 

svoz košů údržba sítě 

úklid po letním kinu odkalování 

sekání trávy - hřbitov, centrum města   

stěhování knihovny   

čištění ulic - Pařezina   

zalévání dřevin a květin   

4.7. 

svoz košů úklid kontejneru v rámci ČOV 

vyvěšení státních vlajek   

stěhování knihovny - pokračování   

svoz popelnic - tříděný sběr, 3 stanoviště   

odvoz prádla do prádelny   

čištění ulic - Pařezina   

zalévání dřevin a květin   

7.7. 

sundávání státních vlajek běžná údržba sítě + vodojemů 

zalévání dřevin a květin   

sekání traktůrkem - hřiště Rašínova   

stěhování knihovny - pokračování   

hřbitov - sekání trávy, odklízení popadaných 
větví atd.   

čištění ulic - Pařezina   

příprava na letní kino   

odklízení štěrku z hřiště Slovany   

8.7. 

svoz košů revize sítě 

úklid po letním kině výměna vodoměrů 

úklid náměstí + ul. Husova   

údržba květin   

sekání trávy vodojem Rohožník   

sekání trávy hřiště Slovany   

zalévání dřevin a květin   

čištění ulic - Pařezina   

odvoz vody p. Chalupecká   

11.7. 

svoz košů výměna vodoměrů 

zalévání dřevin a květin   

odvoz trávy z VDJ Rohožník   

odvoz tříděného odpadu ze 3 lokalit   

montáž trampolíny MDDM   

sekání zahrady u č.p. 65   

příprava laviček   

Dovolená: 8 zaměstnanců   

Nemoc: 2 zaměstnanci 
 
   



12.7. 

úklid dvora R12 - přípravana rekonstrukci 
průtahu výměna vodoměrů 

sekání Radlická   

přestavba multikáry   

VO Maroldova   

Tigridova - sondy VO   

elektromontáže hala R12   

oprava vodárny č.p. 18   

příprava laviček   

montáž lišt v č.p. 65   

odstranění spadlého stromu VDJ Rohožník   

13.7. 

sekání trávy Radlická čtvrť údržba sítě 

VO Tigridova - sondy a propojky práce na ČOV 

nátěry laviček výměna vodoměrů 

zalévání stromů   

odvoz a hrabání trávy   

úklid ulice Máchova   

14.7. 

rozvoz popelnic a biopopelnic 
napojení nové vodovodní sítě na hl. 
vodovodní řad na Skeříkově 

úklid v halách R12   

instalace lišt v č.p. 65   

rozvoz letáků   

demontáž značek na koupaliště   

příprava stolů k lavičkám   

odvoz trávy a křoví ze Skeříkova   

údržba techniky   

úklid dílny   

15.7. 

úklid po letním kinu výměna vodoměrů na dálkový odečet 

rozvoz letáků   

svoz košů   

oprava VO Maroldova   

dopr. Značení Husova   

sekání, hrabání a odvoz trávy Radlická   

úklid náměstí + ul. Husova   

čištění ulic - Pařezina   

instalace lavičky na zasakovacím pásů   

18.7. 

svoz košů výměna vodoměrů na dálkový odečet 

sekání trávy v parcích, hrad Skara a Skeříkov   

oprava VO náměstí   

rozvoz letáků kino   

čištění ulic - Pařezina   

stěhování v rámci ZŠ - příprava na malování   

nákup nářadí a materiálu   

výměna květin v květináčích u MěÚ   

svoz popelnic - tříděný sběr, 3 stanoviště   



19.7. 

sekání trávy - hřiště Rašínova, podél hřiště 
Polská, hrad Skara výměna vodoměrů na dálkový odečet 

hrabání a odvoz trávy   

postřij v ulicích Skeříkov   

úklid hřbitova   

zalévání stromů a květináčů   

stěhování v rámci ZŠ - příprava na malování   

nákup stromů Bulharská   

20.7. 

sekání trávy MŠII, ZŠ - příprava na 
EnglishCamp výměna vodoměrů na dálkový odečet 

sekání a úklid Pražská, Mánesova   

hrabání a odvoz trávy   

ZŠ - malování   

hřbitov - sekání trávy,   

21.7. 

sekání trávy Nachlingerův park, MŠ, hřbitov výměna vodoměrů na dálkový odečet 

hrabání a odvoz trávy   

zalévání květin náměstí   

úklid náměstí + ul. Husova   

rozvoz popelnic a biopopelnic   

příprava na letní kino   

les - mýcení akátů   

22.7. 

svoz košů výměna vodoměrů na dálkový odečet 

rozvoz plakátů   

úklidpo letním kině   

les - mýcení akátů   

ZŠ - malování   

nákup materiálu   

sekání - nálety akátů před č.p. 75,Pražská   

25.7. 

oprava VO Kollárova výměna vodoměrů na dálkový odečet 

revize VO revize VaK - elektro nn 

sekání trávy Vydrova, Denisova, Na Spojce   

les - mýcení akátů   

hřbitov - sekání trávy   

nákup materiálu - rekonstrukce bytu v ZŠ   

26.7. 

ZŠ - pokládání lina výměna vodoměrů na dálkový odečet 

stěhování kartotéky na MěÚ   

oprava v rámci R12   

montáž patek DZ   

sázení dubu MŠ Bulharská   

les - mýcení akátů   

hrabání a odvoz trávy   

sekání trávy hřbitov, Horova, škarpy 
Horoušánky, Čechova 
 
 
   



27.7. 

oprava výtluky Mánesova zajištění STK 

úklid naplavenin Wolkerova, Štefánikova distribuce výzev na zpřístupnění šachet 

úklid náměstí + ul. Husova   

sekání trávy hřbitov   

ZŠ - stěhování nábytku před malováním v 2.  
místnosti   

sekání trávy Jírenská + Horoušánky   

les - mýcení akátů   

rozvoz plakátů   

oprava VO   

drobné elektrikářské práce   

28.7. 

oprava VO Pernerova výměna vodoměrů na dálkový odečet 

odvoz roští vysekaného okolo VO Pernerova   

rozvoz popelnic a biopopelnic   

odvoz trávy Slovany   

příprava na letní kino   

odvoz prádla do prádelny   

les - mýcení akátů   

oprava bytu v ZŠ   

sekání trávy Horoušánky   

montáž DZ   

nákup materiálu   

29.7. 

svoz košů výměna vodoměrů na dálkový odečet 

rozvoz plakátů revize sítě 

úklid po letním kinu   

oprava žaluzií a parapetů MěÚ Pražská   

ZŠ byt: škrabání omítky   

hřbitov sekání trávy   

oprava VO Pernerova   

les - mýcení akátů   

 


