datum/den

lokalita

BLOKOVÉ ČIŠTĚNÍ JARO 2019
03.04.2019
středa

1. den

05.04.2019
pátek

2. den

08.04.2019
pondělí

3. den

10.04.2019
středa

4. den

12.04.2019
pátek
15.04.2019
pondělí

5. den

17.04.2019
středa

7. den

18.04.2019
čtvrtek
23.04.2019
úterý

8. den

24.04.2019
středa

10. den

26.04.2019
pátek
29.04.2019
pondělí

11. den

6. den

9. den

12. den

Tkalcovská, včetně dvorů
Jezerská (1. část) , včetně dvorů
Za pilou
Zámecká Cesta
Panorama
Hornická
propojka k privatu Hönig
plocha za domy 1464-71
Zátiší
Kludského
Ervěnická - pravá strana od KD
parkoviště u KD
U sauny - vč. velkého parkoviště
5.května - až k ul. Jezerská , vč. Parkoviště
U dubu
Budovatelů - vč. zadních traktů ke školnímu hřišti
Prokopa Diviše
Křižíkova (vč. chodníku do ul. U Dubu)
M. Majerové
Obránců míru, J.B.Foerstera, Na Skalce
Jabůčkova
Koněvova
I. Olbrachta
Staré Vinařice
Obchvatová komunikace - levá strana od PSJ a chodník ul.Jiráskova
Vančurova
Wolkerova
Horova
B.Němcové
Bezručova
Chomutovská od ZUŠ ke kostelu vč. kruhového objezdu
Husova
Hrnčířská
Mlýnská + Zahradní vč. Parkoviště u ShamRocku
Slepá
Ervěnická - levá strana
Popelkova
Dr. Vrbenského
Gen. Svobody
Pionýrů za domy č.p.1692-1706
Školní od č.p.1724 ke 4.ZŠ (most)
Obchvatová komunikace - pravá strana
Pionýrů parkoviště (i rampa pro invalidy vč. kalové jímky)
Krátká - parkoviště u č.p.1649 -57
komunikace k MěÚSS (i parkoviště)
parkoviště na CO krytu včetně chodníků u panel.domů
Studentská - parkoviště u č.p.1253 - 1272 včetně chodníků
U Stadionu
Mostecká ul celá ulice, včetně dvoru
parkoviště před Preciosou
Mičurinova
Studentská levá strana od.ul.Žižkova
Na Borku včetně chodníků a podchodů kolem panelových domů + Školní od Borku po 4.ZŠ (most)
Garáže Na Borku
Nový Březenec
část Hrdinů
Nerudova
Olejomlýnská ( z ul. Palackého do ul. Žižkova)

30.04.2019
úterý

13. den

03.05.2019
pátek

14. den

06.05.2019
pondělí

15. den

07.05.2019
úterý

16. den

10.05.2019
pátek
13.05.2019
pondělí

17. den

15.05.2019
středa

19. den

18. den

Mládežnická
SNP včetně chodníků kolem panel.domů + podchody
Vinařická – Smetanovy Sady
parkoviště Pivovarský kopec
parkoviště MěÚ u lékárny
Osvobození
J.K.Tyla
K.H.Máchy
F. Schmieda
Šimkova
Havlíčkovo Náměstí
prostor za bývalým KD
K.Čapka
Žižkova
J.Švermy
Na Stráni
Dukelská
Ke garážím z ul. Žižkova
kpt. Jaroše
Denisovo Nám.
Studentská - parkoviště za bývalým Úřadem práce
Studentská - parkoviště nad Horníkem
Studentská - parkoviště proti točně trolejbusu
Vinařická - za Horníkem až k mostu u 4.ZŠ
Studentská pravá strana od.ul.Žižkova
B.Pacholíka + parkoviště
K.Marxe +
Krušnohorská - od Koliby ke škole včetně chodníků kolem panel.domů + podchody
Jezerská (2.část) od ul.U dubu po ul.Palackého včetně vyčištění kalové jímky
Pod přivaděčem + parkoviště+schodiště a chodníky kolem pan.domů
Červený Hrádek (náves i postranní uličky,obě cesty k zámku + parkoviště+ cesta ke koupališti
Červenohrádecká + přilehlá parkoviště + parkoviště za poliklinikou
Smetanovy sady park chodníky a park za poliklinikou
Alešova
ul.Chomutovská od Černého mostu po kruhový objezd
ul.Palackého od kruhového objezdu po konec obce směr Vysoká Pec
Na Louce
sjezd z Černého Mostu do ul. Chomurtovská

