Harmonogram sečení (mulčování) trávy – Staré Město 2022
1. skupina (sečení 10-12 × ročně)
průtah UH-STM – radnice, Hradišťská po Moravní most, Moravní nábřeží, Zerzavice, nám.
Hrdinů, SKC, Brněnská po Colorlak – oboustranně, příjezd k nádraží ČD, autobusové nádraží ČD,
průtah STM-ZL – Velkomoravská, Klukova, před zdravotním střediskem, Jezuitská u náměstí
V.M., Luční čtvrť u bytového domu, Huštěnovská, U Sklépka,
Náměstí V.M., památník V.M., Schildrovo (od zdi k nové budově památníku V.M.), plocha a sídliště
v ulici Za Radnicí, starý Trávník, okolí hřbitova, sídliště Michalská, ulice Michalská, ulice
Svatovítská, sídliště Za Mlýnem, sídliště Alšova – Úprkova – Tonisvorst, Finská čtvrť + plocha
naproti DPS Bří. Mrštíků, sídliště Kopánky–Mahenova–Komenského, prostor pod hřištěm škola
Komenského, Luční čtvrť, Za Kostelíkem, okolí sportovní haly Širůch + u restaurace Viktoria + u
kurtů (pod rest. Viktoria), Nad Hřištěm, Mojmírova, Slavomírova, Velehradská oboustranně +
plocha nad ulicí Na Kopci (u zastávky MHD), dětské hřiště Klicperova, ulice Klicperova, ulice
Nerudova, dětské hřiště Sées, ulice Sees, ulice Za Špicí + kolem plotu bývalého Telecomu
2. skupina (sečení 8-10 × ročně)
školka Rastislavova, školka Komenského, školka KMŠ Za Radnicí, Východní po spodní hranu svahu
+ Unihobby + Východní svahy dle určení, sídliště Trávník + uvnitř nové části hřbitova, sad
drůbežárna, příjezd ke Kovu od přejezdu
3. skupina (sečení 6-8 × ročně)
Prostor mezi hřišti – areál Rybníček, parkoviště Rybníček, plocha za buňkami Rybníček, Rybníčekplocha vedle hřiště, okolo vodní plochy Louky, sad Čerťák včetně plochy u Kova, cyklostezky
směr Velehrad, cyklostezka Za Tratí, cyklostezka směr Kostelany, cyklostezka směr Zlechov,
cyklostezka směr Nedakonice (u Zapy, u Plastmontu) cyklostezka směr Huštěnovice (od mostu u
přístaviště), plocha naproti přístaviště, azylový dům Na Hradbách – dvůr
4. skupina (sečení 4-6 × ročně)
Salašská oboustranně, Obilní čtvrť, Za školou, Salašská park (Vendelův), obslužná komunikace
Salašská (od brány do areálu Širůch), u kurtů od koupaliště (hrana i svah), Na Valech včetně
nových ploch u RD, V Zahradě, U Potoka, Tyršova, Tyršova levá strana, Sées za dětským hřištěm,
Škroupova, Seifertova, Máchova, Karolíny Světlé, Amálie Škráškové, Na Vyhlídce, Kosmova, U
Školky, Tovární, Velehradská k Zevosu (podél panelového chodníku), Špílov, Trávník podél
železnice – po hranu svahu u bývalého Telecomu
5. skupina (sečení 2-4 × ročně)
Východní od Luční po Huštěnovskou + průmyslová zóna Východní (po spodní hranu svahů),
Brněnská za podjezdem (směr Brno) pravá strana po první schody, svah podél kovošrotu a
uhelného skladu Tempex, Kostelanská za podjezdem (směr Nedakonice) – plocha vlevo (Zadní
Morávka), stará Tovární – za svodidly podél podnikatelského objektu (u odbočky na Salašskou),
Tovární mimo pravidelné plochy (4.sk) + nahoře stará Tovární, Olší rybník – kolem stromů, u pole,
nádrž Jama – okolní upravené plochy + kolem zábradlí, Potmělúčka památník, svah u Skansky
(příjezd k Dlažbě), Havaj – příjezdy k zahrádkám, plocha a hromada za Kovem (bývalé skokánky),
protihlukový val Velehradská, areál Minas
Uvedené počty sečení jednotlivých skupin jsou předpokládané a mohou být upravovány na základě
aktuálních klimatických podmínek.

