
Zpráva o činnosti za měsíc leden 

Datum Činnost 

4.1. VPS VaK 

úklid náměstí a ulic po Silvestru montáž vodoměrů u skautů 

rekonstrukce bytu 1346 údržba sítě 

úklid vlajek údržba a kontrola vodojemů 

montáž radarů   

úklid nepořádku v lomu u vodojemu Jih   

svoz košů a výlep plakátů   

svoz poplenic na tříděný odpad  -Osadní   

5.1. zimní údržba oprava čerpadel Slovany 

koupaliště - vypnutí elektřiny dle pokynu 
OID 

údržba sítě 

rekonstrukce bytu 1346 výměna vodoměrů 

údržba techniky   

6.1. zimní údržba výměna vodoměrů 

sundání vánoční výzdoby na Městském 
úřadě 

odkalování Slovany 

sundání Betlému   

údržba techniky   

7.1. zimní údržba chlorování vodojemů 

rozvoz popelnic údžba sítě 

údržba strojů přetěsnění vodovodní šachty 

oprava elektro - školka Kollárova   

8.1. zimní údržba oprava plováku 

oprava techniky odečet vody Slovany 

odvoz koberce z Tesko domečku do č.p.65 údržba sítě 

dovezení soli do MŠ Kollárova   

oprava schránky na MěÚ   

11.1. dokončovací práce na bytě - následně bude 
položeno lino a proběhnou instalatérské 
práce 

kontrola vodojemů 

mytí a údržba techniky výměna vodoměrů 

svoz košů a výlep plakátů údržba sítě 

úklid náměstí a okolních veřejných 
prostranství 

instalace světel na vodojemech 

oprava chodníků (výměna kostek) před č.p. 
65 a na náměstí u pekařství 

  

12.1. kácení a rozřezání vánočního stromu práce na ČOV 

stěhování do zkolaudovaných prostor u č.p. 
897 

údržba sítě 

úklid v hale TSÚ odkalování  

údržba lesa - prořezávka akátů   

13.1. elektroinstalace v kotelně u Riegerovy 897 čištění domovní přípojky 

oprava světla na podatelně údržba sítě 

úklid haly TS   



údržba lesa - prořezávka akátů   

odvoz prádla z MŠ do prádelny   

rozvoz plachet na popelnice   

14.1. údržba lesa - prořezávka akátů kontrola vodojemů 

elektroinstalace v kotelně u Riegerovy 897 nákup rozbitého čerpadla na ČOV - Stráž 
pod Ralskem  

odvoz poplenic - tříděný odpad ze dvou 
stanovišť 

  

úklid hala TS   

úklid veřejných prostranství   

odvzdušnění topení na OID   

instalace krytů osvětlení na Stavebním 
úřadě 

  

18.1. svoz košů a výlep plakátů odečty vodoměrů - místa mimo předávací 
vodoměry Fibichova 

zimní údržba oprava šachty Tyršova 

úklid dílny a haly 1 v R12   

oprava přízemí TSÚ   

19.1. zimní údržba výměna vodoměrů 

montáž kuchyňské linky u p. Urbanové 
(Škvorecká č.p. 181) 

instalace přenosového zařízení na 
vodojemech 

úpravy interiéru a vestibulu R12 odečty vodoměrů - místa mimo předávací 
vodoměry Fibichova 

úklid veřejných prostranství   

instalace cedulky povinné publicity OID   

20.1. zimní údržba montáž vodoměrů 

školení BOZP práce na přípojce 

úklid dvoru č.p. Riegerova 12 zprovoznění nového systému  na 
vodojemech - naučení základních postupů 
atd. 

úklid veřejného prostoru   

dokončení montáže kuchyňské linky   

21.1. zimní údržba kontrola vodoměrů 

odvoz konstrukce ze Stonehenge běžná údržba sítě 

odvoz do archivu - p. Hásek řešení podnětů od občanů - kontrola 
šachty atd. 

rozvoz popelnic   

údržba techniky   

úklid dvotu 897   

izolace potrubí na OID   

22.1. oprava elektřiny MěÚ plombování vodoměrů 

svoz košů a výlep plakátů kontrola vodojemů 

úklid dvora č.p. 897 opravy v ul. Atlasová 

údržba techniky   

úklid veřejných prostranství   

příprava na ples   



25.1. zimní údržba práce na šoupěti v Horoušánkách + 
následné odkalování a odvzdušnění 

údržba techniky (mytí od soli)   

práce na interiéru R12 - úprava příčky   

úklid po plese   

odvoz prádla z MŠ do prádelny   

svoz košů a výlep plakátů   

úklid veřejných prostranství   

26.1. oprava elektroinstalace MěÚ úklid auta a techniky 

práce na interiéru R12 - úprava příčky úklid vodojemy 

úklid v ul. Horova (vysypané pytle s 
odpadky) 

odkalení Horoušánky 

úklid veřejných prostranství - zaametání 
štěrku atd. 

  

les nad lomem - čištění   

27.1. les nad lomem - čištění výměna vodoměrů 

malování kanceláří v budově TSÚ úklid ČOV 

odvoz odpadu ze školení jídelny   

úklid veřejných prostranství   

oprava Avie   

nákup materiálu   

28.1. les nad lomem - čištění + štěpkování Výměna vodoměrů 

rozvoz popelnic údržba sítě 

práce na interiéru R12 - malování   

úklid veřejných prostranství   

 

 


