
Datum Činnost 

1.2. 

VPS VaK 

svoz košů a výlep letáků výměna vodoměrů 

úklid veřejných prostranství pravidelná údržba sítě 

úklid hal v areálu TSÚ měsíční odečty s VaK MB 

oprava dlaždiček ve školní jídelně   

2.2. 

les nad lomem - čištění odkalování Horoušánky 

výroba 2 ks psích bud údržba vodojemů 

nákup materiálu - překližka na praktikábly   

úklid veřejných prostranství   

montáž regálů na úřadě (P276)   

3.2. 

domontování regálů na úřadě revize hlavního uzávěru vody 

les nad lomem - čištění kontrola hydrantů 

výroba 2 ks psích bud   

úklid veřejných prostranství   

revize studní - obchůzka s hydrogeologem   

4.2. 

účast na vytyčování VO Horoušánky výměna vodoměrů 

štěpkování pořezaného materiálu v lese 
nad lomem běžná údržba sítě 

Jírenská: čištění strouhy kontrola chlorování 

výroba praktikáblů - požadavek kulturní 
komise   

rozvoz popelnic   

úklid náměstí a přilehlých ulic   

5.2. 

svoz košů a výlep letáků odkalování sítě 

štěpkování pořezaného materiálu v lese 
nad lomem práce ČOV 

Jírenská: čištění strouhy výměna vodoměrů 

úklid veřejných prostranství - náměstí, 
Husova, Jiráskova apod.   

výroba praktikáblů - požadavek kulturní 
komise   

odvoz prádla z MŠ   

8.2. 

rozvoz štěrku + zasypávání výmolů odkalení centrální části Úval 

štěpkování pořezaného materiálu v lese 
nad lomem výměna vodoměrů - distribuce ohlášení 

úklid veřejných prostranství úklid vodojemy 

svoz košů a výlep letáků asistence při laboratorních odběrech 

Jírenská: čištění strouhy   

výroba praktikáblů - požadavek kulturní 
komise 
 
 
 
 
   



9.2. 

zasypávání výmolů v ulicích nemoc 

prořezávání stromů   

dokončení praktikáblů   

výroba schránek na parkovací karty   

údržba techniky   

Jírenská: čištění strouhy   

10.2. 

odvoz ubrusů z prádelny nemoc 

Jírenská: čištění strouhy   

oprava silnic: Podhájí   

údržba techniky   

výroba schránek na parkovací karty   

údržba alejí   

rozvoz plakátů   

11.2. 

rozvoz popelnic nemoc 

Jírenská: čištění strouhy   

úklid veřejných prostranství: Slovany   

odvoz chvojí do SD   

stěhování kotců   

úklid hřbitov   

12.2. 

svoz košů nemoc 

úklid odpadků v ul. Jírenská a přilehlém 
okolí   

odvoz popelnic ze 2 stanovišť   

úklid ul. Śkvorecká   

distribuce praktikáblů   

úklid parku u Satjamu a prořezávka stromů   

úklid dvorů TSÚ   

15.2. 

svoz košů a výlep letáků nákup materiálu 

úklid náměstí, ul. Husova a přilehlé ulice úklid vodojemy 

údržba zeleně výměna vodoměrů 

úpravy bytu 1346   

úklid dvora R12   

nákup materiálu Hornbach   

16.2. 

montáž světla na kuchyňské lince v bytě 
1346, instalace prahů součinnost při revizi hydrantů 

oprava kontejneru na hřbitov a příprava 
nového stání údržba sítě 

pokácení 3 stromů napadených kůrovcem v 
Satjamu   

úklid veřejných prostranství   

úklid dvůr R12   

stříhání zeleně v parcích 
 
 
 
   



17.2. 

úprava veřejné zeleně na hřbitově výměna vodoměrů 

úklid dvůr R12   

oprava kontejneru na hřbitov a příprava 
nového stání   

dokončení rekonstrukce bytu 1346 + 
předání OID   

úklid dešťového svodu k ČOV   

úklid veřejných prostranství   

18.2. 

rozvoz nových popelnic - 4 lokality údržba sítě 

oprava kontejneru na hřbitov - zámečnické 
práce 

příprava na zavedení nového dispečinku 
vodojemů 

čištění škarpy podél ulice Škvorecká k 
Přišimasům: prořezávky   

úklid veřejných prostranství   

prořezávky v ul. Horova   

úklid na dvoře R12 a terénní úpravy před 
oplocením pozemku   

19.2. 

oprava kontejneru na hřbitov 
příprava podkladů pro hlášení do Provozní 
a majetkové evidence 

čištění zadní části areálu R12 výměna vodoměrů 

dokončení čištění škarpy k Přišimasům   

svoz košů   

dovoz lešení a příprava na víkendové práce 
v MŠ Pražská   

údržba techniky   

22.2. 

svoz košů výměna vodoměrů 

úklid veřejných prostranství úklid vodojemy 

svoz popelnic ze 2 stanovišť   

oprava kontejneru na hřbitov   

úklid areálu R12 - příprava na oplocení   

úklid hřbitova   

odvoz půjčeného lešení na opravu lustrů v 
MŠ Pražská   

23.2. 

výlep letáků 
nový systém dispečinku na vodojemy - 
zaškolování a asistence 

oprava světla na vývěsce   

oprava kontejneru na hřbitov   

údržba techniky   

odvoz pneu k Fidlerovi   

školení na motorové pily 
 
 
 
 
 
   



24.2. 

převoz papírů z MěÚ pražská na EO zaškolování na dispečinku vodojemů 

údržba techniky výměna vodoměrů 

oprava chodníku a obrubníků Prokopa 
Velikého   

údržba v areálu R12   

úklid veřejných prostranství   

odvoz papírů ke skartaci   

25.2. 

montáž dopravního značení výměna vodoměrů 

údržba areálu R12 údržba sítě 

oprava chodníku a obrubníků v ul. Prokopa 
Velikého   

rozvoz popelnic   

úklid náměstí a ul. Husova   

údržba techniky   

odvoz recyklátu do ul. Prokopa Velikého   

26.2. 

vyřezávání škarp směrem k Horoušánkům 
 Majetková a provozní evidence – příprava 
a podání hlášení 

svoz košů   

oprava zámkový dlažby Husova ul.    

odstranění sloupů bývalého oplocení R12   

29.2. 

odvoz dočasného dopravního značení údržba vodojemů 

úklid náměstí, ul. Husova a přilehlé ulice výměna vodoměrů 

údržba techniky   

údržba parkové zahrady   

údržba hřiště ul. Rašínova   

svoz košů   

 


