Příloha č. 1

Systém čištění komunikací
Komunikace ve městě Louny jsou čištěny v několika režimech.
Základní čištění probíhá dle zařazení komunikací do I. nebo II. pořadí. Čištění se provádí strojně
pomocí samosběrů (silničním a chodníkovým) a to v měsících duben - říjen s četností čištění
uvedenou níže, ruční čištění se provádí celoročně a to dle harmonogramu ručního čištění.
Další čištění je prováděno systémem blokového čištění, kde se provádí celkové čištění vozovek
i chodníků v rámci níže uvedených bloků a to strojním (chodníkový a silniční samosběr) i ručním
čištěním.

Čištění místních komunikací
1. V centru města je vozovka strojně uklízena pouze podél obrubníků, kde je dlažba
zabetonována, ostatní úklid je prováděn pouze ručně bez vysávání.
2. V rámci jarního a podzimního čištění města bude prováděno i čištění kanalizačních vpustí,
odvodňovacích žlábků s mřížkou (faserfixů) a čištění podchodů / průchodů. V rámci
ostatních čištění budou tato čištění prováděna dle nutnosti.
a) Kanalizační vpusti budou čištěny v rámci blokového čištění při prvním a posledním
cyklu či při čištění komunikací I. a II. pořadí. Čištění bude provedeno k datu blokového
čištění tak, aby bylo možné provést kontrolu provedených prací. Pokud se bude
kanalizační vpusť nacházet v místě, kde bude probíhat čištění I. či II. pořadí, bude její
vyčištění provedeno nejpozději do 30.04. (1. cyklus na jaře) a do 30.10. (poslední
cyklus na podzim). Čištění vpustí bude fakturováno mimo ceny za blokové čištění či
čištění I. nebo II. pořadí.
b) Odvodňovací žlábky s mřížkou budou čištěny v rámci blokového čištění. Pokud se
bude odvodňovací žlábek s mřížkou nacházet v místě, kde bude probíhat blokové
čištění, bude jeho vyčištění provedeno nejpozději k datu blokového čištění tak,
aby bylo možné provést kontrolu provedených prací, a bude zahrnuto do ceny
blokového čištění.
V lokalitách, kde je prováděno pouze ruční čištění budou odvodňovací žlábky
s mřížkou čištěny 1x za 2 měsíce.
c) Podchody / průchody budou čištěny v rámci blokového čištění či čištění komunikací
II. pořadí. V období duben - říjen bude prováděn úklid a na jaře při 1. čištění bude
provedeno mytí tlakovou vodou (jinak dle potřeby), v ostatních měsících bude
prováděno pouze čištění zametením. Podchody / průchody zahrnuté do blokového
čištění, budou vyčištěny nejpozději k datu blokového čištění tak, aby bylo možné
provést kontrolu provedených prací.
V lokalitách, kde je prováděno pouze ruční čištění, budou podchody / průchody čištěny
1x za měsíc.
3. Součástí čištění místních komunikací I., II. pořadí a blokového čištění dle rozpisu je vždy
zároveň i úklid navazujících schodišť v majetku města, dále přilehlých parkovacích ploch –
pokud není uvedeno jinak.
Úklid místních komunikací po zimě
se provádí po skončení zimního období, zpravidla od poloviny března, nejpozději však
do 30. 4. každého roku.
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Komunikace I. pořadí
strojní čištění se provádí

1x v týdnu - pátek
2x v týdnu – pondělí a pátek – pouze červen až srpen

vozovky a chodníky v ulicích:
Pivovarská
Beneše z Loun
– včetně kolem kostela, tj. i za kostelem
Pražská
Mírové náměstí
nám. Zschopau
schody „Ohře“

Komunikace II. pořadí
čištění se provádí 1x za 14 dní strojně (chodníky dle harmonogramu ručního čištění města
- příloha č. 4 Smlouvy o dílo na zajištění čištění města a zimní údržby pro Město Louny)
a) vozovky, chodníky v ulicích:
Komenského náměstí
Jakoubkova
– včetně chodníku okolo divadla
Táboritská
Vrchlického
Česká
Bezejmenná
Hilbertova
Sladovnická
Žatecká
– včetně okapového chodníku za Žateckou bránou podél
hradeb (cca 5 m), včetně průchodu v Žatecké bráně
Na Valích
– včetně chodníku okolo divadla
Českých Bratří
5. května
– horní část, včetně úseku ulic Václava Majera - Šeříková
Pod Nemocnicí
– včetně parkoviště u budovy MÚ II.
Lidická
– parkovací místa (dříve vyhrazená Telecomu) + Mánesova
(v úseku ul. Osvoboditelů - Lidická)
Štefánikova
– u Pomeranče (č.p. 1657)
Prokopa Holého
– vozovka podél ZŠ Prokopa Holého, kolem tenisových kurtů
až k zahrádkám a k lávce u výstaviště (úklid v pátek)
Vršovická
– vozovka od Říční až po silnici č. III/2462 (úklid v pátek)
b) chodníky v ulicích:
Poděbradova
– úsek kolem kulturního domu „Zastávka“
chodníky Tyršova náměstí
– úsek od restaurace Slavie do ulice V Oblouku, včetně
chodníčku podél č.p. 1971 - 1974
– úsek „Říha“ až před č.p. 1967 - 1970 (strana u parkoviště)
Korunní
Pod Šancemi
– včetně cyklostezky
Ve Fortně
– včetně schodů k cyklostezce Pod Šancemi
Kosmonautů
– včetně úseku kolem restaurace Na Široké,
– včetně cyklostezky
Pod Cukrovarem
náměstí Benedikta Rejta
Suzdalské náměstí – okolo pomníku
Spojovací
nám. Rudé armády – okolo pomníku
chodníky u průtahu – Postoloprtská (včetně podchodu pod silnicí I/28),
Rakovnická, SNP, Žižkova, 28. října, Na Foukalce,
Hrnčířská (vč. plochy před autobusovým nádražím),
Osvoboditelů, Václava Majera
Benátky
– včetně cyklostezky
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Za Pragovkou
Náměstíčko
Židovská
Klášterní
Ryneček
Husova

– podloubí u č.p. 1071 (tzv. osmidomy)

Předpokládaný plán blokového čištění na rok 2022
Týden
12
13
14
15
16
17
21
22
23
24
25
26
28
30
33
34
36
38
39
40
41
42

Úterý

BLOK

Středa

BLOK

Čtvrtek

BLOK

Sobota

BLOK

22.3.2022
1
24.3.2022
2
26.3.2022
9
29.3.2022
4
30.3.2022
7
31.3.2022 10
5.4.2022
3
7.4.2022
5
12.4.2022 12
13.4.2022
8
14.4.2022 11
19.4.2022
6
21.4.2022 14
26.4.2022 13
28.4.2022 15
24.5.2022
1
26.5.2022
2
31.5.2022
4
2.6.2022
5
7.6.2022
3
9.6.2022
7
14.6.2022 12
15.6.2022
8
16.6.2022 10
21.6.2022
6
23.6.2022 14
25.6.2022
9
28.6.2022 13
30.6.2022 11
12.7.2022
1
13.7.2022
15
14.7.2022
2
26.7.2022
4
28.7.2022
5
16.8.2022
3
18.8.2022
7
23.8.2022
6
6.9.2022 12
20.9.2022 13
21.9.2022
8
22.9.2022 10
27.9.2022
1
29.9.2022
2
4.10.2022
4
5.10.2022
14
6.10.2022
5
8.10.2022
9
11.10.2022
3
12.10.2022 15
13.10.2022
7
18.10.2022
6
20.10.2022 11
Termíny plánu blokového čištění mohou být upravovány v závislosti na povětrnostních
podmínkách – např. v případě příznivého počasí bude blokové čištění zahájeno dříve.
BLOK č. 1 (4x/rok)
Petra Obrovce
Petra Obrovce
Prokopa Holého
nám. Kpt. Nálepky
Kpt. Nálepky
17. listopadu
Kosmonautů
Přemyslovců
Tomanova
Parašutistů
Kpt. Nálepky
17. listopadu
17. listopadu

– sever
– u č.p. 2245 - 2247
– sever
– vnější část
– sever
– včetně parkoviště za č.p. 2080 - 2079
– sever + jen parkoviště před č.p. 2274 - 2275
– sever, včetně plochy za č.p. 2013 - 2018
– sever, včetně sídliště
– průchod panelákem 2097 - 2098
– průchod panelákem 2070
– průchod panelákem 2072
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BLOK č. 2 (4x/rok)
Štefánikova
– západ
Tyršovo nám.
– parkoviště + chodník v úseku „masna“ - „Slavie“
Poděbradova
– západ
Emila Filly
– včetně chodníků u č.p. 1958 - 1966
Sladkovského
– sever
Frotzlova
Karla Stanislava Sokola
Purkyňova
Maroldova
Prokopova
– včetně ručního čištění komunikace mezi č.p. 2652 - 2511
Cítolibská
– sever
BLOK č. 3 (4x/rok)
nám. Kpt. Nálepky – vnitřní část
Kpt. Nálepky
– jih
Prokopa Holého
– jih
Petra Obrovce
– jih + parkoviště u č.p. 2306
nám. Petra Obrovce
Suzdalské náměstí – u č.p. 2278 - 2281
Kosmonautů
– jih
Slovenského národního povstání
– včetně zadního traktu u č.p. 2081 - 2085
– včetně prostoru za č.p. 2089 - 2093 (příjezdová
komunikace a parkoviště)
Přemyslovců
– jih
Březinova
– od Slovenského národního povstání po ul. Tomanova
Březinova
– parkoviště
Tomanova
– jih
Beneše z Loun
– šikmé stání (ručně)
BLOK č. 4 (4x/rok)
Poděbradova
Sladkovského
Štefánikova
Fügnerova
Husova
Skupova
Šafaříkova
U Stadionu
Blahoslavova
Čs. armády
BLOK č. 5 (4x/rok)
Pionýrů
Školní
V Domcích
Vladimirská
Vladimirská
Cítolibská
Příčná
Lipová
Vodárenská
Vladimirská
U Spravedlnosti
Vladimirská
Spojovací
Spojovací

– východ
– jih
– východ
– sever, včetně okolí hlavního nádraží ČD
– bez parkoviště
– východ + jih

– sever, bez slepé části + parkoviště u č.p. 2491-2495
– parkoviště u „samoobsluhy“
– jih
– západ
– zadní trakt u č.p. 2455 - 2461
– podchod pod komunikací
– podchod pod silnicí
– podchod pod tratí
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BLOK č. 6 (4x/rok)
Husova
U Stadionu
Čs. armády
Čeňka Zemana
Dukelská
Tylova
Lipová
Zahradní
Vladimirská
Školní
BLOK č. 7 (4x/rok)
Osvoboditelů
Pražská
Mírové náměstí
Na Valích
Jakoubkova
Rakovnická
Akátová
Jasanová
Javorová
Topolová
Jabloňová
Šeříková
Platanová
Habrová
28. října
Mírové nám. č.p. 52

– jih, včetně parkoviště u Domu kultury
– parkoviště
– západ + sever

– východ
– včetně parkoviště u č.p. 2462 - 2468
– jih
– u č.p. 2448 - 2454
– parkoviště u Komenského náměstí
– parkoviště proti 1. ZŠ
– šikmé stání
– od Žatecké brány ke křižovatce s ul. Jakoubkova
– parkoviště pod Domovem pro seniory

– parkoviště pod Kauflandem
– průchod z Mírového náměstí

BLOK č. 8 (3x/rok)
odstavné pruhy komunikace č. II/246 ve správě Správy a údržby silnic ÚK:
– obě strany od křižovatky ul. Václava Majera x ul. 28. října
až k nám. Konstantina Biebla
– ul. Husova od ul. Riegrova k č.p. 1809 + naproti č.p. 785
– Hrnčířská sever
– Osvoboditelů od č.p. 510 k Suzdalskému náměstí
– SNP od č.p. 2093 k ul. 17. listopadu
u „Luny“
– parkoviště
Žižkova
– parkoviště
Na Valích
– od křižovatky s ul. Jakoubkova až k ul. Vrchlického
Smetanova
– horní část (od ul. Pudlovská k ul. Sailerova) - obě strany
Husova
– parkoviště u „Osmidomů“ (č.p. 1071)
Hrnčířská
– nová komunikace na Rynečku
BLOK č. 9 (3x/rok)
MÚ II.
poliklinika
Sportovní

– obě parkoviště (přímo nad MÚ II. i u hlavní silnice)
– parkoviště
– propoj

BLOK č. 10 (3x/rok)
J. Süssmilicha
Karla Aksamita
Josefa Schovánka
Františka Chlouby
Jarošova
Bezručova
Hálkova
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Resslova
Dykova
Kollárova
Klicperova
Máchova
Alešova
Nerudova
Šrámkova
Arthura Breiského
Boženy Němcové
Myslbekova
Novopackého
Kuštova
28. října – propoj (mezi ul. Riegrova a ČSA)
BLOK č. 11 (3x/rok)
Sailerova
9. května
Elišky Krásnohorské
Palackého
U Pramenu
Smetanova
– dolní část
U Nemocnice
Rybalkova
– včetně ul. Na Horizontu
– včetně žlabu v příkopu
St. K. Neumanna
Štědrého
Wolkerova
Dvořákova
Jiráskova
– včetně podchodu u Lošana
Horova
Kimličkova
PhDr. Bořivoje Lůžka
Vojanova
Vrázova
Sokolovská
Haškova
5. května
– spodní část (po křižovatku s ul. Pudlovská)
Svážek
Zdeňka Suchana
Na Foukalce
– slepá část
Dalimilova
– celá
Kosmova
Lucemburků
pod Komerční bankou – parkoviště
Vladimirská
– slepá část
BLOK č. 12 (3x/rok)
Jablonského
Vladislavova
Svatopluka Čecha
Karlova
Říční
Jateční
Cukrovarská zahrada – včetně úseku u zimního stadionu (silnice i parkoviště)
Jeronýmova
Krátká
Baarova
Jungmannova
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Mánesova
Lidická
U Matky Boží
Chelčického
V Oblouku
Slovenského národního povstání
– parkoviště u č.p. 2059 - 2060, včetně přístup. komunikace
Kpt. Nálepky
– parkoviště pod kotelnou
Mělecká
BLOK č. 13 (3x/rok)
Pobřežní
most Veslařů
– cyklostezka
Svatopeterské náměstí – parkoviště
nám. Kpt. Nálepky – velké parkoviště
Slovenského národního povstání
– ulice mezi finskými domky
– u č.p. 1858 - 1865
Jana Švermy
Kosmonautů
– jen parkoviště, vyjma parkoviště před č.p. 2274 - 2275
Holubova
Prof. Krátkého
Jana Jiskry
Březinova
– úsek mezi ul. Tomanova a ul. Jana Jiskry
Havlíčkova
Jana Želivského
Záviše Bradatého
Jana Rokycany
Jana Roháče z Dubé
Martina Rakovského
Osvoboditelů
– u č.p. 880 – 865
Husova
– zadní trakty u č.p. 2513 - 2516
Vítězslava Nezvala
U Zastávky
Vosátkova
Za Pragovkou
BLOK č. 14 (3x/rok)
Brloh
Nečichy
– vč. žlabu v příkopu
Na Losech
cyklostezka k Červenému vrchu
Průmyslová
– včetně žlabu v příkopu
BLOK č. 15 (3x/rok)
Zelené nám.
Zeměšská
Kpt. Nálepky
Pudlovská

– úklid asfaltové vozovky a chodníku ze zámkové dlažby
bude prováděn strojně, úklid dlážděné plochy v centrálním
prostoru a zálivů pro parkování pouze ručně
– včetně dlážděného příkopu a propustku
– dvůr za MŠ č.p. 2309

BLOK č. 16
od dubna do října bude každý pátek prováděno strojní čištění v ul. Dobroměřická a
ul. K Velodromu vč. propoje
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