
ČINNOST TSÚ – DUBEN 2016 

Datum Činnost 

1.4. 

VPS VaK 

zalévání stromů v ul. Jírenská, 
Rosenbaumův park, Alej úvalských dětí 
I. nákup materiálu 

úklid ulice Nerudova, Preslova, 
Komenského realizace přípojek Erbenova 

sázení stromů Vinice výměna vodoměrů 

svoz košů   

4.4. 

svoz košů výměna vodoměrů 

dosazování stromů na Vinici přípojka Erbenova 

přesazování stromů v Rosenbaumově 
parku úklid vodojemy 

sekání trávy č.p. 65 a parková zahrada laboratoř - odběry vzorků 

stříhání stromů   

příprava na osázení truhlíků   

úklid ul. Dobročovická, Škvorecká, 
okolo Fabráku   

5.4. 

sázení stromů Vinice výměna vodoměrů 

sázení macešek do truhlíků instalace přípojek 

zalévání stromů a macešek   

údržba techniky   

hřbitv - zprovoznění vody + instalace 
nových kohoutků   

stříhání stromů   

postřiky zeleně   

úklid ul. Dobročovická, Škvorecká, 
okolo Fabráku   

úklid Smetanova, Na Spojce   

6.4. 

sázení macešek do truhlíků oprava Rašínova 

založení stromů před určením další 
výsadby domvní přípojky 

výkopy sond Horoušánky   

svoz košů   

příprava zahradní techniky   

čištění ulic U Výmoly, U Kaberny   

údržba techniky   

7.4. 

rozvoz popelnic a biopopelnic údržba sítě 

svoz plastů z Osadní a pod Slovany kontrola vodojemů 

oprava a údržba techniky úklid ČOV 

čištění dalšího úseku Vinice   

sázení stromů Vinice   

dovoz materiálu Jón   

úklid náměstí   

postřik plevele   



8.4. 

Horova ul. - odstraňování polomu instala přípojky 

postřik plevele 
distribuce infolístků o výměně 
vodoměrů 

svozkošů   

sekání hřiště Rašínova   

Hřbitov - sekání + úklid   

VO Horoušánky   

stříhání stromů   

výsadba truhlíků   

11.4. 

svoz košů výměna vodoměrů 

svoz zbývajících pytlů po akci Ukliďme 
Úvaly kontrola sítě 

úklid ulic U Kaberny a U Výmoly 
distribuce infolístků o výměně 
vodoměrů 

zalívání květin v truhlících a stromů   

sekání trávy   

práce v lese   

12.4. 

dovoz kontejneru MŠ a nářadí na úklid 
zahrady výměna vodoměrů 

sekání trávy pod Sokolovnou a u ZŠ práce na ČOV 

les - sázení stromů   

sekání trávy na hřbitově + kácení 3 tůjí   

sekání trávy ul. Pražská   

postřik plevele   

úklid ulic Smetanova, U Kaberny, 
Pařezina   

montáž osvětlení DPS   

13.4. 

montáž osvětlení DPS asistence při odečtech Slovany 

zalévání stromů a macešek zkoušky ztrát vody 

sekání trávy hřbitov   

montáž fotopasti č.p. 181   

les - prořezávky a příprava na další 
sázení stromů   

postřik plevele   

revize dětských hřišť   

14.4. 

rozvoz popelnic a biopopelnic 
práce v ul. Hakenova - detekování 
největších ztrát vody 

odvoz zbývajícího odpadu Hodov 
+Slovany schůzka s firmou Kapka 

výlep plakátů   

montáž osvětlení DPS   

svoz plastů z Osadní a pod Slovany   

les - prořezávky a příprava na další 
sázení stromů   

sekání trávy MŠ + parková zahrada 
 
   



15.4. 

DPS elektro výměna vodoměrů 

svoz košů revize sítě 

úklid ul.Klánovická   

zalévání stromů a macešek   

sekání trávy - hřbitov   

údržba techniky   

les - prořezávky a příprava na další 
sázení stromů   

18.4. 

výroba držáků na pytlíky na koše na psí 
extrementy revize sítě 

dokončení čištění ul. Klánovická   

úklid centra města   

sekání trávy + obsekávání křoviňákem   

les - prořezávky a příprava na další 
sázení stromů   

19.4. 

kopání sond VO v Horoušánkách kontrola vodojemy - údržba 

oprava dopravního značení 
Dobročovická oprava hydrant u nádraží 

sekání trávy - aleje + V Zálesí Sukova - revize sítě 

zaškolení k VO v Českém Brodě   

dokončení držáků na pytlíky na koše na 
psí extrementy   

nakládání kontejnerů dřevo   

odvoz bioodpadu Chelčického a 
Muchova   

údržba techniky   

20.4. 

oprava kabelů VO Dr. Strusky dešťová kanalizace Na Homolce 

převoz materiálu z Teska do DPS revize sítě 

zavedení vody na rozptylovou loučku - 
kopání příkopu   

sekání trávy aleje   

zalévání květin   

odvoz trávy MŠ   

oprava osvětlení 1346   

příprava věcí na čarodějnice   

21.4. 

oprava vrat úřad  přípojka Radlická čtvrť 

zalévání alejí kontrola vodojemů 

osvětlení DPS   

sekání trávy Prokopa Velikého + 
hrabání a odvoz   

příprava na umístění košů Radlická čtvrť 
a zasakovací pás   

rozvoz popelnic a biopopelnic   

odvoz kontejner hřbitov 
 
 
   



22.4. 

svoz košů práce na ČOV 

sekání trávy + hrabání + odvoz revize sítě 

montáž košů na psí exkrementy   

elektro DPS   

příprava k VO Horova čtvrť   

čištění ulic na Slovanech   

odvoz pneu   

25.4. 

svoz košů revize sítě 

odvoz kontejneru od skautů kontrola vodojemů 

úklid po Dni země   

MŠ - odvoz nářadí   

příprava na čarodějnice   

kácení a výsadba v lese nad Horovou 
čtvrtí   

nákup materiálu   

úklid Slovany   

26.4. 

nová brana č.p. 1346 a 1347 odečty vodoměrů 

převoz soli v rámci areálu TSÚ revize sítě 

výroba držáků na květináče   

úklid Tesko   

odvoz trávy Slovany   

údržba techniky   

instalace zrcadla na přejezd   

27.4. 

úklid Tesko  Údržba vodojemů 

převoz věcí z DDM do Teska   

odvoz železných konstrukcí ze 
Stonehenge   

elektroopravy bytových a nebytových 
prostor   

úklid Slovany, K Hostýnu   

kácení les na Vinici   

28.4. 

rozvoz popelnic a biopopelnic Kontrola sítě  

odvoz prádla z MŠ do prádelny  

sekání trávy   

odvoz starého elektro materiálu z DPS   

montáž cedule na č.p. 95   

nákup a příprava materiálu na opravu 
hřiště na Slovanech   

zalévání    

svoz bioodpadu   

příprava čarodějnice   

úklid Radlická čtvrť 
 
 
 
 
   



29.4. 

svoz košů kontrola vodojemy - údržba 

příprava čarodějnice - stavění hranic 
atd. práce ČOV 

převzetí VO od Eltodo   

sekání trávy: schody Žižkova, alej u 
Hodova, hřbitov   

   

   

 


