Blokové čištění místních komunikací po zimním období
7.5.2018 – 11.5.2018
7.5.2018

rajon č.20 - ul. Hřbitovní, Liberecká, Liberecká-Liliová
rajon č.2 - ul. B. Martinů + horní parkoviště směr dialýza

9.5.2018

rajon č.7 - Krásnostudenecká - parkoviště (mytí vodou), Kozinova, Lounská

10.5.2018 rajon č.7 - Žatecká, Novoměstská od ul. Severní po ul. Žatecká, parkoviště v ul. U Tvrze (mytí
vodou), U Tvrze část mezi panel.domy u samoobsluhy (mytí vodou)
11.5.2018 rajon č.7 - ul. U Tvrze, Osadní
rajon č.6 - ul. Sofijská(mytí) od ul. Albánská po ul. Ruská

14.5.2018 – 18.5.2018
14.5.2018 rajon č.7

- ul. Cihelná, Nedokončená, Chrástecká, Na Kopečku

rajon č.22 - ul. Na Skluzu, Za Školou, U Rybníka
15.5.2018 rajon č.7 - ul. Weberova, Krásnostudenecká nad ul. Chrochvická, Želenická od ul. Rokycanova
po ul. Dělnická, Dělnická od ul. Želenická po železniční přejezd
16.5.2018 rajon č.32 - ul. Pražská (+ parkoviště mytí vodou), V Sídlišti, Přímá
17.5.2018 rajon č.32 - ul. Čsl. partyzánů (mytí vodou), Májová, Hrdinů
18.5.2018 rajon č.32 - ul. K. H. Borovského, Míru, Kőhlerova, Sportovní, Spojenců, Tovární

21.5.2018 – 25.5.2018
21.5.2018 rajon č.9 - ul. Nálepkova (mytí vodou), Vítova, Gagarinova, Teplická – parkoviště naproti
čerpací stanici –mytí vodou
22.5.2018 rajon č.9 - ul. Dukelská, Sokolská, Košická
23.5.2018 rajon č.9 - ul. Na Pěšině – mytí vodou
24.5.2018 rajon č.1 - parkoviště u VZP (Myslbekova), Hrnčířská, Lodní (trakt u garáží), Stavební, dvorní
trakt Myslbekova
25.5.2018 rajon č.3 - ul. Oblouková od ul.Březová po ulici Provaznická, Provaznická, Oblouková po ulici
Fügnerova

28.5.2018 – 31.5.2018
28.5.2018 rajon č.3 - ul. Ve Vilách, Kubelíkova, U Školky,
29.5.2018 rajon č.20 - ul. Za Sadem
rajon č.1 - parkoviště ul. Kaštanová (ve večerních hodinách), ul. Maroldova
30.5.2018 rajon č.1 - parkoviště Maroldova (u ČEZ arény) – ve večerních hodinách
rajon č.3 - ul. Oblouková (mytí) od ul. Zelená po ul. Březová, parkoviště Oblouková a
Rakovnická (mytí)
31.5.2018 rajon č.1 - ul. Kaštanová, Hudečkova, B. Němcové, Březinova

V tyto dny budou uvedené vozovky čištěny a týden předem označeny dopravním značením Zákaz
zastavení s datem čištění. Dozor nad dodržováním značení provádí Městská policie Děčín.

