
duben květen červen červenec srpen září říjen neurčeno

sídliště (III. intz. třída):                     Stalingrad, U Průmyslovky, 

Přednádraží, Libušín, Klafar, nový Klafar, Vysočany, Vodojem, 

Purkyňova a U Táferny, ZR2 (Lesní, Srázná), Lučiny, Barákova, Nová
Libušín volnočasový areál- 

čarodějnice 30. 4.
1. seč (konec) 2. seč (1. pol. )

3. seč (2. pol., u škol před 

1. září)

v případě potřeby může objednatel 

vložit  4. seč

hlavní průjezdné úseky (II. intz. třída): ul. Santiniho, Bezručova, 

Jungmannova, Vysocká, Wonkova, Dolní, Brodská, Žižkova, 

Neumannova, Horní, Novoměstská, Jihlavská, Brněnská, Jamská

1. seč            (1. pol.) 2. seč (1. pol.) 3. seč (2. pol.) 4. seč (2. pol.) 5. seč (2. pol.)
v případě potřeby může objednatel 

vložit  6. a 7. seč

ostatní průjezdné úseky (II. intz. třídy): Sázavská, Studentská, 

Husova, Tyršova, Hutařova, Drdlova, Veselská, Smeykalova, Jiřího z 

Poděbrad, Binkova, Nádražní, Strojírenská, Smetanova

1. seč            (1. pol.) 2. seč (1. pol.) 3. seč (2. pol.) 4. seč (2. pol.) 5. seč (2. pol.)
v případě potřeby může objednatel 

vložit  6. a 7. seč

I. intz. třída: střed města (divadlo, střed města)
 1. seč 2. seč (konec) 3. seč 4. seč 5. seč 6. seč 7. seč

v případě potřeby bude vložena  8. a 9. 

seč

II. intz. třída: dětská hřiště, Farská humna, Ivan, kulturní dům, 

plocha u Lidlu, centrální parkoviště, atrium, MěÚ, u polikliniky, 1. 

máje, kino Vysočina

1. seč (konec)

2. seč- před Dnem Žďáru 

(posekat Farská humna, 

atrium, Rákosníčkovo 

hřiště)

3. seč- kulturní dům-letní 

kino za kulturním domem 

(konec)

4. seč 

(konec -  Jeřabiny)
5. seč (2. pol.)

v případě potřeby může objednatel 

vložit   6. a 7. seč

III. intz. třída: ul. U Klafárku, Komenského, Dr. Drože, U jezu, Malá, 

zimní stadion, ovál+ autocvičiště
příprava plochy pro sečení 1. seč (1. pol.) 2. seč (2. po.)

3. seč  (1. pol., u škol před 

1. září)

v případě potřeby může objednatel 

vložit  4. seč

pouť: zimní stadion,ovál+ autocvičiště, hrby Libušín+ Libušín u hrbů, 

ul. Santiniho, Bezručova, Jungmannova, Dolní, Horní, Brněnská, 

Novoměstská, Jihlavská, zelené plochy (2) v ul. Krátká)

před poutí (začátek)

Veselíčko
před poutí 

(konec)

2. seč 

(konec)

v případě potřeby může objednatel 

vložit  3. seč

Stržanov před poutí (začátek) 2. seč
v případě potřeby může objednatel 

vložit  3. seč

IV. intz. tř.: cyklostezka od viaduktu po Pilskou nádrž vč. ohniště, 

cyklostezka od Pilské nádrže do Polničky- městské pozemky, 

cyklostezka od Hettichu po Radonín, okolí Zelené hory, cesta pro 

pěší u rybníku Posměch, propojka do Stržanova

IV. intz. tř.: ul. Vodárenská vč. garáží, garáže Smíchov, garáže u 

Malého lesa, garáže Jihlavská, garáže ul. Neumannova, garáže 

Stalingrad, garáže Novoměstská

IV. intz. tř.: Chelčického lesík, plochy za Auto…, cesta od nádraží ke 

Žďasu, cesta ke Žďasu, úvoz Klafar, svah za bytovkami (ul. 

Purkyňova), ul. Brněnská obchod s nábytkem (kolem nádrže)

IV. intz. tř.: průmyslová zóna vč. protihlukového valu, 

protipovodňový kanál ul. U Hrázek, Polní

v případě potřeby může objednatel 

vložit   3. seč

především pro Zelenou horu

v případě potřeby může objednatel 

vložit  3. seč

2. seč (2. pol. měsíce)

2. seč (2. pol. měsíce)

1. seč (1. pol. měsíce)

1. seč (1. pol. měsíce)

Předpokládaný harmonogram sečení pro rok 2019

Termíny jednotlivých sečí budou upřesňovány a mohou být objednatelem měněny dle vegetačních podmínek, potřeb města apod.

termíny

V případě sucha, mírné vegetace a jiných potřeb objednatele apod. je objednatel oprávněn počty sečí snížit proti předpokládanému harmonogramu.

lokality sečení


