
Datum Činnost 

  VPS VaK 

1.6. 

stříhání živých plotů na hřbitově údržba sítě 

sekání a hrabání trávy hřbitov odkalování 

sekání trávy hřiště Rašínova   

sekání trávy ZŠ a MŠ   

postřiky Slovany   

sekání trávy Na Spojce   

2.6. 

referentské zkoušky - profesní ŘP výměna vodoměrů 

sekání ul. Dobročovická, Bulharská   

úklid ul. Nerudova   

úklid naplavenin po deštích   

rozvoz popelnic   

3.6. 

svoz košů revize sítě 

přípravy na Bezpečnou sobotu práce ČOV 

čištění ul. Nerudova a okolo Fabráku nákup materiálu 

úklid naplavenin po deštích   

6.6. 

svoz košů kontrola vodojemů - úpravy dispečinku 

úklid po Bezp. Sobotě   

odstraňování macešek a příprava truhlíků na nové 
osázení   

sekání trávy ul. Bulharská, u Benzínky, Rašínova, 
zasakovací pás   

čištění ul. Sovova, Vydrova   

navezení hlíny na hřiště Slovany - instalace nového 
herního prvku   

7.6. 

sekání trávy Slovany havárie Oty Pavla 

sekání a práce na hřbitově kontrola vodojemů - úpravy dispečinku 

sekání trvy na zasakovacím pásu - traktůrkem   

vodorovné značení 28. října   

oprava komunikace Škvorecká   

čištění chodníků 5. května   

8.6. 

hřbitov - stříhání živého plotu, sekání trávy revize sítě 

sekání trávy - zasakovací pás, Erbenova, náměstí, u 
střediska   

údržba a oprava techniky   

rozvoz letáků   

9.6. 

sekání trávy - zasakovací pás, Nachlingerův park nákup materiálu 

stříhání živých plotů náměstí, MěÚ přípojky 

rozvoz popelnic a biopopelnic   

sekání trávy p Volše   

údržba a oprava techniky   

montáž dopravních značek   

VO 
   



10.6. 

zalévání dřevin a květin výměna vodoměrů 

VDZ 28. října údržba sítě 

čištění 28. října   

sekání MŠ II + hrabání a odvoz trávy   

údržba techniky   

sekání na zasakovacím pásu   

sekání trávy hřbitov   

13.6. 

školení řidičů výměna vodoměrů 

VO - instalace štítků kontrola vodoměrů v majetku města 

sázení květin do květináčů   

úprava kamene pro Církev husitskou   

oprava a údržba techniky   

úklid podchodu   

úklid V Setých   

14.6. 

sázení květin do květináčů výměna vodoměrů 

zalévání dřevin a květin   

oprava a údržba techniky   

instalace koše na psí exkrementy Vojanova x 
Pražská   

sekání trávy Čechova a Pražská II   

sekání náletových akátů u č.p. 75   

odvoz roští a trávy   

úklid ul. Sukova, Riegerova 897   

sekání hřbitov   

15.6. 

kopání sond VO výměna vodoměrů 

opava stropu v DPS revize vodojemů 

oprava elektro DPS úklid skladu 

sekání zasakovací pás   

sekání hřbitov   

instalace kamene pro Církev husitskou   

příprava dopravního značení na oslavu hasičů   

instalace štítků na sloupy VO   

odvoz roští a trávy   

úklid ul. V Setých   

pročišťování křižovatek 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   



16.6. 

rozvoz popelnic a biopopelnic úprava chlorování 

sekání trávy zasakovací pás úklid skladu 

sekání trávy v aleji a sázení jeřabin   

úklid ulic V Setých   

revize VO   

instalace DZ a zrcadel   

DPS - příprava na svatbu   

sekání hřbitova   

sekání hřiště Rašínova   

úklid dvůr č.p. 95   

nákup přímotopu do č.p. 75   

příprava akce v Rybářské chatě   

nákup materiálu   

17.6. 

úklid ulic V Setých údržba sítě 

odstraňování plevele kruhový objezd Slovany výměna vodoměrů 

úklid Rybářská chata   

příprava DZ, elektro atd. na StreetParty Radlická 
čtvrť   

údržba techniky   

sekání trávy hřbitov   

oprava schody Žižkova   

prořezávky podél silnic   

20.6. 

úklid ulic Fibichova a Pražská výměna vodoměrů 

zalévání dřevin a květin práce ČOV 

odvoz panelů k hasičům   

úklid DPS   

odvoz věcí po akci streetparty na Skeříkově   

odvoz popelnic na tříděný odpad - 2 lokality   

sekání trávy zasakovací pás   

výroba laviček   

svoz košů a úklid veřejných prostranství   

školení řidičů II   

21.6. 

úklid ul. Wolkerova výměna vodoměrů 

kopání výkopu podél I/12 revize sítě 

oprava zdi na hřbitově   

výroba laviček   

sekání trávy na zasakovacím pásu   

výkop a sázení stromů v aleji do Hodova   

svoz trávy, roští, drnů…   

nákup materiálu 
 
 
 
 
   



22.6. 

výkop I/12 výměna vodoměrů 

úklid hřbitova oprava přípojky 

dokončení sekání zasakovací pás   

hrabání a odvoz trávy   

odstranění odpadu - suti od hasičů   

odstranění odpadu - p. Zahrádková   

zalévání dřevin a květin   

sázení stromů Hodov   

čištění ulic v Pařezině   

příprava sálu DPS   

nákup materiálu   

   

23.6. 

dokončení výkopu I/12 výměna vodoměrů 

rozvoz popelnic a biopopelnic revize sítě 

sekání ve dvoře u č.p. 95   

sekání trávy u střediska   

sekání trávy ul. Slovinská   

čištění ulic v Pařezině   

příprava v DPS   

úprava hřiště Slovany   

sekání u hasičárny a hřiště Rašínova   

24.6. 

svoz košů revize 

zalévání dřevin a květin výměna vodoměrů 

stavění podia pro hasiče distribuce lístků k výměně vodoměrů 

odvoz materiálu na akci hasičů   

příprava DPS a úklid   

úklid náměstí a Pařezina   

nákup materiálu   

sekání vodojemů   

27.6. 

DPS - úklid výměna vodoměrů 

Stěhování knihovny distribuce lístků k výměně vodoměrů 

ůklid po hasičské akci   

Č.p. 105 - sečení trávy   

Č.p. 75 - montáž přímotopu   

čištění ulic - Rašínova, náměstí Arnošta z Pardubic   

šk. Jídelna - oprava dřezu   

instalace kamery u kontejnerového stání Riegerova   

VO - porucha Radlická   

stěhování kina 
 
 
   



28.6. 

stěhování knihovny - pokračování oprava přípojky 

demontování podia u hasičů nákup materiálu 

sekání trávy - parková zahrada, vodojem jih, 
MDDM   

úklid před č.p. 105   

pařezina - úklid chodníku   

montáž kamery   

odvoz pártystolů z domu dětí   

prořez u křižovatek   

29.6. 

úklid města - Pařezina zakázkové práce 

odvoz trávy a větví - Štefánikova, Trafo, Žižkova, 
Grégrova výměna vodoměrů 

údržba květin   

stěhování knihovny - pokračování   

sečení traktůrkem - školka, bytovky   

hřbitov - sekání, prořez a ořez okrasných stromů   

30.6. 

MDDM - istalace trampolíny výměna vodoměrů 

příprava na letní kino - párty stoly, koše.. revize sítě 

rozvoz popelnic   

údržba květináčů   

sekání - hřbitov, Horova, Kladská   

čištění chodníků - Pařezina   

odvoz prádla do školky   

montáže elektro v R12   

plošina pro č.p. 105   

příprava laviček pro zasakovací pás   

 


