
 

Technické služby Staré Město, 

příspěvková organizace, 

nám. Hrdinů 100, 686 03 Staré Město 

+420 602 724 378 

reditel@tssm.cz 

www.tssm.cz 

IČ: 09487930 

Bankovní spojení: Fio banka 

č.ú: 2501891066/2010 

 

Harmonogramy čištění a úklidu – Staré Město 
(chodníky, komunikace, veřejné plochy, sběrná místa,  

odpadkové koše, zastávky MHD) 
 
 

1. Čištění chodníků, zpevněných ploch 
 
Určené chodníky jsou čištěny komunálním zametacím strojem, a to v celé šíři chodníku – včetně 
potřebného kropení, sběru smeteného odpadu a jeho uložení na skládku. Tam, kde je šířka chodníku 
větší než 2,5 m (nebo se jedná o parkoviště), je proveden opakovaný pojezd po nezametené části.  
 
Zametání se provádí 1 x za 14 dní od ukončení zimního období (zpravidla od 1.4.) do konce října 
v rozsahu: 
 
Pondělí 
Parkoviště před radnicí, parkoviště u pošty, chodník nám. Hrdinů od Salašky po MěÚ (jižní starna), 
Hradišťská, Zerzavice po moravní most – oboustranně až po konec pojízdného chodníku,  chodník 
nám. Hrdinů (severní strana), cyklostezka před školami, mostek přes Salašku 
 
Úterý 
Chodníky a cyklostezky Brněnská oboustranně po bývalý vjezd do cukrovaru a dále pravá strana za 
podjezdem Zlechovská po odbočku k Feroně, chodník kolem Benziny k nádraží, nádraží nástupiště,  
chodník  ul. Nádražní po prodejnu Colorlaku, chodník ul. Tovární po ul. Bří. Mrštíků, parkoviště u DPS 
2015 
                                                                                                                          
Středa 
Chodník ul. Východní oboustranně po ul. Luční, Altéře, chodník Na Valech, levá strana 
ul. Velehradská, chodníky ul. Huštěnovská, Špílov, část chodníku u Vencaru, chodníky 
ul. Velkomoravská, zdravotní středisko, chodník Za Mlýnem 
 
Čtvrtek 
Cyklostezka Za Tratí, chodník Trávník od železničního přejezdu po křižovatku u koberců Breno, k 
mostu přes Baťák,  chodník od ul. Za Špicí přes Salašku ke garážím a chodník u garáží Tyršova, most 
naproti křižovatky Máchova x Tyršova, komunikace za mosty Tyršova, parkoviště a vjezd do SKC                                                                
 
Pátek 
Chodník od Velkomoravské na sídliště Michalská, obslužné komunikace a parkoviště sídliště 
Michalská, chodníky+cyklostezky nám. Hrdinů, prostor před hřbitovem od Hradišťské, parkoviště a 
komunikace podél hřbitova od ul. Sées, most přes Salašku od Komenského a panelový chodník 
kolem koupaliště po sportovní halu, parkoviště před sportovní halou 
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2. Čištění komunikací 
 
Čištění místních komunikací je prováděno komunálním zametacím strojem – při obrubě v šířce 
zametacích kartáčů min. 200 cm (včetně potřebného kropení, sběru smeteného odpadu a jeho 
uložení na skládku. 
 

Čištění vozovek se provádí ve čtyřtýdenním cyklu od ukončení zimního období (zpravidla od 1.4.) do 
konce října v rozsahu: 
 
1. týden 
Pondělí 
ul. Zerzavice, Hradišťská, nám. Hrdinů, Brněnská za podjezd ke schodům k Feroně 
 
Úterý      
ul. Velkomoravská, Huštěnovská, Velehradská po odbočku k areálu ZD Dolina, ul Tovární po křiž u 
Colorlaku                                                    
 
2. týden – nezametá se 
 
3. týden 
Pondělí 
ul. Zerzavice, Hradišťská, nám Hrdinů, Brněnská za podjezd ke schodům k Feroně 
           
Úterý   
ul. Velkomoravská, Huštěnovská, Velehradská po odbočku k areálu ZD Dolina, ul. Na Kopci (nová 
výstavba na statku), ul. Tovární po křiž u Colorlaku 
                                                                                                                
Středa  
nám. Hrdinů po autobusovou zastávku u hřbitova, obslužná komunikace nám. Hrdinů, Za Radnicí, Za 
Špicí, Sées, sídliště Trávník, Na Výsluní, Moravní nábřeží, Stojanova po retardér, Za Školou, 
Sportovní, U Potoka, V Zahradě, Jezuitská, Rastislavova, Konstantinova, Na Valech, Nad Hřištěm, 
komunikace a parkoviště před sportovní halou Širůch, Slavomírova, komunikace k bývalé STS po 
parkoviště, Úprkova, Alšova, Tonisvorst, U Sklépka, Altéře 
 
Čtvrtek 
ul. Svatoplukova, Mojmírova, Metodějova, Na Hradbách, Zelnitiusova, Viléma Hrubého, Gorazdova, 
Michalská, Svatovítská, Klukova, Luční čtvrť, Východní po Luční čtvrť, ul. Tyršova, Máchova, 
Kosmova, Erbenova, A. Škráškové, K. Světlé, Seifertova, Klicperova, Nerudova, Sv. Čecha, U Školky, 
Škroupova, Na Vyhlídce – od ul. Škroupova po ul. A. Škráškové 
 
Pátek 
ul. Obilní čtvrť po Sochorcovu, Sochorcova, Spojovací, B. Mrštíků, Severní, Nová čtvrt, Fínská čtvrt, 
Kopánky, Mahenova, Komenského, Janáčkova, Sadová, Salašská řadovky, Krátká, autobusové 
nádraží od křižovatky před podjezdem, Nádražní po Colorlak, komunikace od staré Tovární pod 
nadjezdem až ke koupališti 
 
4. týden – nezametá se 
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3. Veřejné plochy (ruční čištění chodníků, travnatých, zpevněných a jiných ploch) 

 
Tato činnost zahrnuje ruční sběr odpadu a úklid či zametení drobných nečistot z vymezených 
chodníků, travnatých, zpevněných a ostatních ploch. Provádí se celoročně, pokud plochy nejsou 
pokryty sněhovou pokrývkou. Součástí ručního čištění je i drobné odstraňování plevele a vyrůstající 
trávy z chodníků, zpevněných a ostatních ploch.    
 
Lichý týden – 1. pracovník:   
 
Pondělí: 
nám. Hrdinů (od Salašky po zastávku MHD za křižovatkou), Za Radnicí (včetně prostoru před jídelnou 
u KMŠ), Velkomoravská oboustranně po Velehradskou – náměstí Velké Moravy, prostor před novým 
kostelem a Eventcentrem a veškeré schody a prostory kostela, prostor před vstupem do kostela, 
(včetně vyčištění odpadkových košů u kostela), průchod od ul. Jezuitské k sídlišti Za Mlýnem 

 
Úterý: 
Zerzavice, Východní, Hradišťská oboustranně, Luční čtvrť část, Huštěnovská po Barum 

 
Středa: 
nám. Hrdinů (od Salašky po zastávku MHD za křižovatkou), Velkomoravská oboustranně po 
Velehradskou – náměstí Velké Moravy, prostor před novým kostelem a Eventcentrem a veškeré 
schody a prostory kolem kostela, prostor před vstupem 
 
Čtvrtek 
Sées, Za Špicí, Trávník, okolí MŠ Za Radnicí,  Moravní nábřeží, okolí hřbitova 

 
Pátek: 
nám. Hrdinů (od Salašky po zastávku MHD za křižovatkou), Velkomoravská oboustranně po 
Velehradskou – náměstí Velké Moravy, prostor před novým kostelem a Eventcentrem a veškeré 
schody a prostory kolem kostela, prostor před vstupem, vyčištění odpadkových košů 
 

Sudý týden – 1. pracovník: 
 
Pondělí: 
nám. Hrdinů (od Salašky po zastávku MHD za křižovatkou), Velkomoravská oboustranně po 
Velehradskou – náměstí Velké Moravy, prostor před novým kostelem a Eventcentrem a veškeré 
schody a prostory kolem kostela, prostor před vstupem, vyčištění odpadkových košů, průchod od 
ul. Jezuitské k sídlišti Za Mlýnem 
 
Úterý: 
Bří Mrštíků, sídliště Kopánky, část ul. Janáčkova a Sadová 
 
Středa: 
Altéře, Velehradská oboustranně po odbočku k Dolině, Alšova, Úprkova sídliště, levá strana Salašky, 
Sportovní, V Zahradě, plocha před koupalištěm, chodník podél koupaliště ke sportovní hale, Nad 
Hřištěm 

 
Čtvrtek: 
Tovární, plocha garáží Kopánky, pravá strana Salašky, Obilní čtvrť, Jezuitská 
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Pátek: 
nám. Hrdinů (od Salašky po zastávku MHD za křižovatkou), Velkomoravská oboustranně po 
Velehradskou – náměstí Velké Moravy, prostor před novým kostelem a Eventcentrem, veškeré 
schody a prostory kolem kostela, prostor před vstupem, vyčištění odpadkových košů 

 

Lichý týden – 2. pracovník: 
 
Pondělí:  
Brněnská oboustranně po schody k Feroně, důraz na úklid u betonové stěny – květináče naproti 
obchodu Brněnská × Klicperova, příjezdová komunikace a prostor nádraží ČD, Tovární 
 
Pátek: 
Hradišťská směr pravá strana, okolí hřbitova, ruční čištění dlážděných vozovek, čištění chodníků 

 
Sudý týden – 2.pracovník: 
 
Pondělí: 
zdravotní středisko, Za Mlýnem, Svatovítská, sídliště Michalská 

 
Pátek: 
Hradišťská levá strana, okolí hřbitova, ruční čištění dlážděných vozovek, čištění chodníků, část 
Trávník, cyklostezka Za Tratí 
 

 

4. Úklid sběrných míst kontejnerů 
 
Tato činnost zahrnuje úklid sběrných míst v okolí kontejnerů v ploše okolo kontejnerů (ve 
vzdálenosti do 2 m od kontejneru). V rámci úklidu dodavatel zabezpečí sběr směsného komunálního 
odpadu odloženého mimo kontejner, zametení a úklid okolí, odvoz a uložení odpadu na skládku.  
 
Úklid se provádí v celém rozsahu 26 stanovišť 2 × týdně – vždy v pondělí a čtvrtek (celoročně). 
 
 

5. Sběr a odvoz odpadu z odpadkových košů, úklid zastávek MHD 
 
Odpadkové koše – úklid zahrnuje vysypání odpadu z odpadkových košů (celkem 150 ks) a úklid v 
okruhu cca 2 m od odpadkového koše, odvoz odpadu a uložení na skládku. 
 
Provádí se v celém rozsahu 150 ks odpadkových košů 2 × týdně – vždy v pondělí a pátek (celoročně). 
 
Zastávky MHD – úklid zahrnuje zametení prostoru zastávky, očištění laviček na zastávce (zejména 
sedací plochy), sběr odpadků, úklid a zametení okolí zastávky do vzdálenosti 5 m od zastávky. 
V rámci úklidu se provádí mytí skleněných ploch zastávek (11 ks prosklených zastávek MHD).  
 
Úklid se provádí na všech zastávkách MHD 2 × týdně – vždy v pondělí a pátek (celoročně). Mytí 
prosklených ploch 1 × ročně.  
 


