
Blokové čištění ulic v roce 2023 

Karel Homolka, vedoucí technických služeb 

Od pondělí 27. března 2023 zahájí naše organizace každoroční blokové čištění komunikací a 

chodníků ve městě. Blokové čištění bude prováděno postupně v různých částech města podle 

stanoveného harmonogramu.  

Všechny části města budou nejdéle 7 dní před termínem samotného blokového čištění řádně 

označeny přenosnými dopravními značkami. Umístění značek provádí zaměstnanci naší 

organizace podle rozpisu umístění značek, schváleného Odborem dopravy MěÚ Tábor po 

předchozím písemném vyjádření DI Policie ČR KŘ Tábor. V průběhu provádění úklidu 

komunikací se setkáte přenosnými značkami B28 - zákaz zastavení, s dodatkovou tabulkou 

s vyznačením dne a hodiny platnosti a přenosnými dopravními značkami IP25a - zóna zákazu 

stání a IP25b - konec zóny zákazu stání, kde je vyznačena doba platnosti značky.  

 

Po zkušenostech z minulých let upozorňujeme, že tyto přenosné značky vymezují oblast 

města, kde po dobu vyznačenou na značce, platí zákaz stání. V praxi to znamená, že 

v okamžiku, kdy se svým vozidlem projedete kolem značky IP25a - zóna zákazu stání, tak 

zákaz stání platí do doby, než projedete okolo značky IP25b - konec zóny zákazu stání. 

Platnost této značky neruší žádné křižovatky a odbočky a platí i na přilehlá parkoviště 

v oblasti zóny.  

Vyzýváme majitele vozidel, aby dodržovali platnost těchto značek, v opačném případě může 

dojít k odtažení vozidla. 

 

 

 



➢ Harmonogram blokového čištění chodníků, komunikací a přilehlých parkovacích ploch 

 

Pondělí 27. března 2023  

        Táborská 

        Lužnická 

        Jana z Ústí 

Husovo náměstí 

Kánišova – pouze chodníky 

Vaníčkova  

Klášterní  

Žižkova  

Prokopa Holého 

 

Pátek 31. března 2023 

Dukelská – pravá strana směr Jitřenka 

Dukelská - parkoviště Spektrum 

Rudé armády – pouze chodníky 

parkoviště - Rudé armády 

Budějovická 

9. května 

náměstí před Základní školou 9. května a přilehlé parkovací plochy 

 

Pondělí 3. dubna 2023 

Bydlinského 

Mlýnská 

Šafaříkova 

Dr. E. Beneše – část od Husova náměstí k mostu přes Kozský potok – chodníky 

 

 

 



Pátek 14. dubna 2023 

Průmyslová a přilehlé parkovací plochy ve vnitroblocích 

Svépomoc 

Svépomoc parkoviště u DPS 

Dukelská - levá strana směr Jitřenka  

 

Pondělí 17. dubna 2023 

Hromádkova 

Švehlova  

Vítkovecká  

Petra Velikého 

 

Pátek 21. dubna 2023 

Nerudova 

Sokolovská 

Krátká 

K Hájence a přilehlé parkovací plochy 

přístupová komunikace  k DPS 

 

Pondělí 24. dubna 2023 

Boženy Němcové 

Jungmannova  

K. H. Borovského 

Palackého 

Nad Mýtem / Na Mýtě 

Ke Stadionu 

 

Pátek 28. dubna 2023 

Lipová 

Táboritů a přilehlé parkoviště  



Pionýrů 

spojovací ulice Táboritů - Pionýrů 

 

Pátek 5. května 2023 

Okružní 

Ke Hvězdárně  

Komenského 

Zahradní 

 

Pátek 12. května 2023 

Kaplického 

Erbenova 

Jilemnického 

Karenova 

Alšova  

Hálkova 

Čapkova 

Šrámkova 

Čechova 

Kollárova 

Vrchlického 

 

Pondělí 15. května 2023 

náměstí – Tomáše Bati 

Wolkerova – spojovací komunikace Wolkerova – Jiráskova (šikmý chodník) 

 1. máje 

Švermova  

Pod Vrbou  

Jiráskova – spojovací komunikace Jiráskova – Školní náměstí 

 



 

Pátek 19. května 2023 

K Ozvěně 

Nad Ovčínem 

Zvonková 

Šípková 

Nad Včelínem 

Luční 

Na Tábořišti 

A. Sedláčka 

K Oboře 

Chrpová 

Nad Nechybou 

K Hájence 
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