
Datum Činnost 

  VPS VaK 

3.10. 

rekonstrukce chodníku Fibichova výměna vodoměrů na walk-by 

svoz košů revize sítě 

čištění ul. Pražská   

údržba techniky   

sekání trávy Radlická   

úklid hřbitova   

sonda VO Horoušánky   

4.10. 

údržba techniky vytyčování pro rekonstrukce silnic v Úvalech 

oprava přímotopu    

úklid hal   

nákup a rozvoz palet   

5.10. 

údržba bytových prostor vytyčování pro rekonstrukce silnic v Úvalech 

oprava VO Slovany spolupráce se stavbou Pohl - Riegerova 

sekání trávy Radlická   

údržba zeleně Slovany   

rekonstrukce chodníku Fibichova   

zakázkové práce Rostoklaty   

oprava techniky   

6.10. 

rekonstrukce chodníku Fibichova výměna vodoměrů 

rozvoz popelnic   

úklid ul. Pražská   

odvoz trávy Radlická   

rozvoz Života Úval   

7.10. 

příprava na volby revize tlakových nádob vodojemy a ČOV 

svoz košů   

hřbitov - úklid a hrabání listí   

sekání trávy Nám. Svobody   

úklid okolo Nám. Svobody   

10.10. 

svoz košů výměna vodoměrů 

odstraňování graffiti   

úklid po volbách   

odvoz prádla do prádelny   

chodník Fibichova   

úklid v DPS   

lávka Horoušánky   

11.10. 

chodník Fibichova revize sítě - odkalování 

oprava VO Slovany   

instalace sloupků na kamery Pražská   

sekání trávy R897, Polská   

odstraňování černých skládek   

úklid náměstí   

lávka Horoušánky 
   



12.10. 

lávka Horoušánky kontrola staveniště Škvorecká, Riegerova 

jídelna -opravy a přesouvání nábytku   

oprava techniky   

úklid hřbitova   

chodník Fibichova   

sekání a úklid okolo bytovek Prokopa 
Velikého   

13.10. 

svoz popelnic přípojka Pražská II 

údržba techniky kontrola staveniště Denisova, Sovova 

schody Jírenská   

čištění parkoviště Prokopa Velikého   

úklid hřbitova + parčíku   

příprava sloupků na radar Pražská   

příprava pneu na přezutí   

lávka Horoušánky  

14.10. 

svoz košů kontrola staveniště Denisova, Sovova 

rozvoz pozvánek na nástěnky   

schody Jírenská   

odvoz roší Slovany   

sekání trávy Nám. Svobody   

oprava herních prvků v parkové zahradě   

čištění ulic Maroldova a Rašínova   

lávka Horoušánky   

17.10. 

svoz košů kontrola staveniště Denisova, Sovova 

oprava herních prvků na hřištích kontrola staveniště Škvorecká, Riegerova 

schody Jírenská   

odvoz nábytku z MěÚ   

DZ Jírenská, DZ Pražská   

lávka Horoušánky   

výtluky - vysypávání recyklátem   

čištění ulic V Setých   

18.10. 

Slovany - sekání trávy a odvoz kontrola staveniště Denisova, Sovova 

instalace kamer na Pražskou kontrola staveniště Škvorecká, Riegerova 

elektropráce byty města   

opravy v DPS   

instalace cedule Prokůpčák   

hrabání listí hřbitov   

oprava herních prvků na hřištích   

kácení túje u mostu přes Výmolu Riegerova 
+ odvoz roší   

sekání trávy Horoušánky   

oprava výtluků Janáčkova, Barákova, 
Kladská, Lužická   

19.10. 
kácení stromů park u Satjamu dozor při staveništních pracích 

instalace nových košů odečty bytových vodoměrů 



oprava komunikací Lužická, Kladská   

sekání příkopů Horoušánky   

prořezávky u Výmoly Riegerova   

oprava elektro v bytových a nebytových 
prostorech   

oprava laviček DPS   

úklid okolo MŠIII a hřbitova   

20.10. 

rozvoz popelnic nákup materiálu 

nákupy materiálu úklid skladu 

úklid hřbitova revize sítě 

sekání trávy Purkyňova, Klánovická, Žižkova, 
Dobročovická, Kollárova, Prokopa Velikého, 
Maroldova   

oprava komunikací - výtluky   

vyhrabávání škarp Horoušánky   

čištění ulic Prokopa Velikého, Kollárova,   

21.10. 

kácení stromů u Kaláku dozor při staveništních pracích 

odvoz bioodpadu   

svoz košů   

umístění kontejneru MŠ III   

oprava dveří PČR   

příprava na opravu zábradlí Žižkova   

oprava zářivek MŠ   

úklid hřbitova   

sekání trávy Pražská   

svoz tříděných popelnic   

24.10. 

výroba nového zábradlí Žižkova dozor při staveništních pracích 

svoz košů   

úklid náměstí   

úklid hřbitova   

sekání aleje Pod Slovany   

sekání Horoušánky   

25.10. 

úklid prostor R12 kontrola vodojemů 

opravy v jídelně revize sítě 

zakázkové práce Krupá dozor při staveništních pracích 

oprava výtluků   

výroba nového zábradlí Žižkova   

kácení Vinice   

hrabání listí u střediska   

kácení akátů Škvorecká, odvoz bioodpadu   

26.10. 

sonda VO Horoušánky instalace přípojky 

oprava elektro Krobová dozor při staveništních pracích 

oprava přímotopů   

oprava VO Kollárova   

výroba nového zábradlí Žižkova   



úklid náměstí   

stojan MŠ Kollárova   

oprava výtluků   

kontejner MŠ   

kácení Vinice   

27.10. 

kácení Vinice dozor při staveništních pracích 

stojan MŠ Kollárova   

svoz košů   

oprava výtluků   

sonda VO Horoušánky   

VO Purkyňova   

vyvěšení vlajek   

úklid hřbitova   

hrabání listí   

přezutí pneu   

31.10. 

hrabání listí instalace kulového kohoutu u klienta 

oprava zábradlí Žižkova přípojka Klánovická 

MŠ Kollárova - stojany na kola dozor při staveništních pracích 

svoz popelnic   

VO Purkyňova   

úklid hřbitova   

   
 


