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Rozpis úklidových prací
prostory

kanceláře

počet

36

chodby,
schodiště,
vstupní
prostor, hala

vrátnice

toalety,
umývárny

692

407

1

suterén
chodba,
schody ze
suterénu do
přízemí
výtahová
kabina

celková
2
plocha (m )

1

20

druh podlahové
krytiny

zátěžové koberce

keramická dlažba

8

zátěžový koberec

47

keramická dlažba

2

linoleum

87

keramická dlažba

denně

3 x týdně

 vyprázdněni odpadkových nádob včetně
doplnění mikroténových sáčků do
odpadkových nádob
 přesun odpadů na určené místo

1 x týdně

1 x měsíčně

 stírání prachu z vodorovných  stírání prachu
ploch nábytku do výše 1,5m,
z topných těles
ze zařizovacích předmětů,  stírání prachu
z křížů
kolečkových
židlí
z vodorovných
a z parapetů v interiéru budovy
ploch nábytku
 vysávání ploch koberců +
na
vyšších
podle potřeby
místech

1 x za 3 měsíce

1x ročně

 vysávání
čalouněných
 mytí topných těles
ploch
židlí
 mokré vysávání čalouněných ploch židlí a křesel
a křesel
 očištění obrazů
 mytí vodorovných i svislých ploch nábytku
 odstranění
 podle potřeby a zařizovacích předmětů
ohmatků a skvrn
odstranění
ze skel, dveří a
 mytí osvětlovacích těles
pavučin
vnějších
ploch
 mytí dveří včetně zárubní
nábytku
(eventuálně
vitrín)

 stírání prachu
z topných těles
 odstranění
ohmatků
a
skvrn ze skel,
dveří + podle
potřeby

 mokré vytírání podlah na chodbách
a schodišti

2x ročně

 podle potřeby  mytí topných těles
odstranění
 mytí osvětlovacích těles
pavučin
 mytí dveří včetně zárubní
 mytí
zábradlí
schodiště

 stírání prachu z vodorovných
ploch nábytku do výše 1,5m,
 vysávání
ze zařizovacích předmětů,
čalouněných
 mytí topných těles
z křížů
kolečkových
židlí
ploch židlí
a z parapetů v interiéru budovy
 mokré vysávání čalouněných ploch židlí
 odstranění
 vyprázdnění
odpadkových
ohmatků a skvrn  podle potřeby -  mytí vodorovných i svislých ploch
 stírání prachu
nádob
včetně
doplněni
odstranění
a zařizovacích předmětů
ze skel, dveří a
z topných těles
mikroténových
sáčků
do
pavučin
vnějších
ploch
 mytí osvětlovacích těles
odpadkových nádob
nábytku
 mytí dveří včetně zárubní
 přesun odpadů na určené
(eventuálně
místo
vitrín)
 podle
potřeby
vysávání
koberce

nábytku

 mokré vytírání
podlah + podle
potřeby
 mokré vytírání podlahy
 odstranění
ohmatků
dveří

ze

 vyprázdněni odpadkových nádob včetně
doplněni mikrotenových sáčků do
odpadkových nádob
 přesun odpadů na určené místo
 mokré vytírání podlah
 omytí vnitřních ploch toaletních mís
 omytí a dezinfekce úchytových míst
(splachovadla, kliky)
 omytí a vyleštěni WC prkénka
 doplnění náplní hygienických systémů

vysátí drážek pojízdných dveří
 podle potřeby - dezinfekce WC
prkénka
 podle
potřeby
–
omytí
a
vyleštění
zařizovacích
předmětů
(zásobníků
hygienických
systémů,
umyvadel,
umyvadlových
baterií, sprchového koutu)
a zrcadel
 podle potřeby - stírání prachu
 stírání prachu
a
mokré
setření
všech
z topných těles
vodorovných a svislých ploch
do výše 1,5m a parapetů
v interiéru budovy
 odstranění skvrn z vnějších
ploch toalet, mís a pisoárů
 odstranění ohmatků a skvrn z
obkladů, omyvatelných stěn,
zrcadel
a sprchového koutu

 mytí dveří

 mytí topných těles
 mytí vodorovných i svislých
 podle potřeby a zařizovacích předmětů
odstranění
 mytí osvětlovacích těles
pavučin
 mytí dveří včetně zárubní

ploch

nábytku
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kuchyňky

5

42

keramická dlažba

zasedací
místnost

1

79

zátěžový koberec

inspekční
pokoje

2

30

keramická dlažba,
zátěžový koberec

 vyprázdnění odpadkových nádob včetně
doplněni mikrotenových sáčků do
odpadkových nádob
 přesun odpadů na určené místo
 mokré vytírání podlah
 vyčištění a vyleštěni baterií, a dřezů
včetně odkapávacích ploch

 mokré otření kuchyňských
linek,
mikrovlnné
trouby
a
dalších
zařizovacích
 mytí topných těles
předmětů
 mytí vodorovných i svislých ploch nábytku
 stírání prachu z vodorovných
 podle potřeby a zařizovacích předmětů
ploch nábytku do výše 1,5m  stírání prachu
odstranění
a z parapetů v interiéru budovy
z topných těles
 mytí osvětlovacích těles
pavučin
 podle potřeby - odstranění
 mytí dveří včetně zárubní
ohmatků
a skvrn ze skel, dveří
a
obkladů
a omyvatelných stěn
 stírání prachu
z topných těles
 vyprázdněni
odpadkových
nádob včetně
doplnění
mikroténových
sáčků
do
odpadkových
nádob
 přesun odpadů
na
určené
místo
 podle potřeby  mytí topných těles
odstranění
 mokré vysávání čalouněných ploch židlí a křesel
ohmatků
a
 podle potřeby -  mytí vodorovných i svislých ploch nábytku
skvrn ze skel,
odstranění
a zařizovacích předmětů
dveří
a
pavučin
vnějších ploch
 mytí osvětlovacích těles
nábytku
 mytí dveří včetně zárubní
(eventuálně
vitrín)
 podle potřeby stírání prachu
a
mokré
setření všech
vodorovných a
svislých ploch
do výše 1,5m a
parapetů
v interiéru
budovy
 suché vysávání
podlahy
+
podle potřeby
 stírání prachu
z topných těles
 podle potřeby vyprázdněni
odpadkových
nádob včetně
 mytí topných těles
doplnění
mikroténových
 mokré vysávání čalouněných ploch židlí a křesel
 vysávání
sáčků
do
 podle potřeby -  mytí vodorovných i svislých ploch nábytku
čalouněných
odpadkových
odstranění
a zařizovacích předmětů
ploch
židlí
nádob
pavučin
 mytí osvětlovacích těles
a křesel
 podle potřeby  mytí dveří včetně zárubní
přesun odpadů
na
určené
místo
 podle potřeby mokré vytírání
podlah
 podle potřeby
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vysávání
koberců
 podle potřeby stírání prachu
z vodorovných
ploch nábytku
do výše 1,5m,
ze zařizovacích
předmětů,
z křížů
kolečkových
židlí
a
z parapetů
v interiéru
budovy
 podle potřeby odstranění
ohmatků
a
skvrn ze skel,
dveří
a
vnějších ploch
nábytku
(eventuálně
vitrín)
 podle potřeby
úklid
sprchových
koutů+ WC

