
Datum Činnost 

  VPS VaK 

1.9. 

příprava na uvítání prvňáčků výměna vodoměrů na walk-by 

oprava techniky revize sítě 

instalace škrabky na brambory a kráječe na 
knedlíky   

sekání trávy Žižkova, Raínova, Dobročovická   

úklid naplavenin   

odvoz popelnic - plasty   

rozvoz popelnic a biopopelnic   

příprava na letní kino   

prořez Škvorecká - Dobročovická   

úklid náměstí a ul. Pražská   

rozvoz plakátů   

2.9. 

svoz košů revize sítě 

úklid po letním kinu   

čištění ul. Jungmannova   

prořez Škvorecká - Dobročovická   

zalévání květin   

sondy VO Tigridova   

sekání trávy u MěÚ   

odvoz nábytku DDM   

údržba techniky   

odvoz knih z Teska do DPS   

odstranění grafiti z nádraží   

5.9. 

úklid schody Presslova administrativa související s výměnou vodoměrů 

sázení stromů Prokopa Velikého   

údržba techniky   

prořez Škvorecká - Dobročovická   

úklid dvora ZŠ   

oprava rozvodné skříně   

kontrola hlásičů   

svoz košů   

6.9. 

vyzvednutí obrazů Fr. Kollmana v galerii 
Brandýs výměna vodoměrů na walk-by 

stěhování knihovna   

oprava DZ středisko   

oprava chodník Na Spojce   

sekání trávy Dobročovická   

oprava traktoru   

Presslova - sekání trávy   

úklid dvůr ZŠ   

čištění ul. Fügnerova, Tyršova 
 
 
   



7.9. 

sekání trávy Škvorecká kontrola vodojemů 

stěhování knihovna oprava dávkovače chloru 

čištění ul. Jungmannova výměna vodoměrů na walk-by 

příprava na výstavu Fr. Kollmana havárie Oty Pavla 

sekání parková zahrada   

zalévání květin a stromů   

oprava techniky   

oprava VO   

hřbitov - údržba   

8.9. 

rozvoz popelnic a biopopelnic výměna vodoměrů na walk-by 

svoz odpadu ze dvou stanovišť   

sekání trávy ZŠ, hřbitov   

výroba nástěnky pro OŽPÚR   

stěhování knihovna   

úklid prostranství: Jungmannova, Presslova   

9.9. 

svoz košů výměna vodoměrů na walk-by 

zalévání květin a stromů   

kontrolahlásičů   

nátěr zábradlí   

stěhování knihovna   

úklid dvora č.p. 95   

údržba techniky   

údržba hřbitova   

sekání trávy Slovany   

12.9. 

svoz košů oprava přípojky 

zalévání květin a stromů výměna vodoměrů na walk-by 

stěhování knihovna instalace redukčního kohoutu na koupališti 

údržba techniky   

osvětlení R12   

hřbitov - sekání trávy, hrabání listí   

úklid náměstí   

sekání hřiště  Slovany a MŠ Pražská   

odvoz kontejnerů MŠ Kollárova   

13.9. 

stěhování knihovna výměna vodoměrů na walk-by 

oprava traktoru identifikace poruch - poslech Slovany 

úklid koupaliště   

DZ Na Spojce   

úklid pod sokolovnou   

sekání č.p. 65   

14.9. 

stěhování knihovna výměna vodoměrů na walk-by 

oprava traktoru   

instalace DZ Na Spojce   

instalace betonových bobků na Pražské   

úklid ul. Vojanova, 28. října   

oprava přístřešku pro MDDM   



rozvoz letáků   

15.9. 

stěhování knihovna výměna vodoměrů na walk-by 

rozvoz popelnic a biopopelnic   

sondy Horoušánky   

oprava techniky   

zalévání květin a stromů   

stěhování vitrín z DPS   

sekání trávy č.p. 65   

16.9. 

VO Guth-Jarkovského revize sítě 

MŠ Pražská - oprava bojleru   

svoz košů   

svoz plastů ze 2 stanovišť   

sekání trávy koupaliště   

úklid hřbitova   

stěhování knihovna   

nákup materiálu a montáž cedule   

19.9. 

svoz košů výměna vodoměrů na walk-by 

stěhování knihovna výměna vodoměrů 

úklid náměstí   

výroba infocedule Prokůpčák   

VO Grégrova   

oprava elektro Prokopa Velikého 1347   

oprava techniky   

20.9. 

sekání trávy Dobročovická - Fabrák kontrola vodojemů 

oprava techniky   

dokončení vývěsky Prokůpčák   

úklid náměstí   

stěhování knihovna   

dovoz štěrku a recyklátu na údržbu silnic   

výkop VO Guth - Jarkovského   

úklid ul. Sukova   

21.9. 

úklid hřbitova revize sítě 

čištění ul. Pražská práce na ČOV 

sekání trávy Prokopa Velikého a Čechova, 
Podhájí   

odvoz odpadu   

úklid posypového materiálu do hal   

22.9. 

VO Guth-Jarkovského nákupy materiálu 

čištění kanálů Podhájí úklid skladu 

rozvoz popelnic a biopopelnic   

VO Horova   

rekonstrukce chodníku Fibichova   

úklid R12   

sekání trávy Jírenská, Sukova, hřiště Rašínova   

nákup materiálu   



23.9. 

svoz košů výměna vodoměrů na walk-by 

odvoz popelnic - plasty   

příprava koupaliště na akci Zachraňme 
koupaliště   

rekonstrukce chodníku Fibichova   

čištění chodníků Štefánikova   

oprava VO Chelčického   

údržba zeleně Foersterova   

sekání trávy hřbitov, ZŠ   

odvoz trávy a roští   

26.9. 

svoz košů výměna vodoměrů 

úklid po akci koupaliště   

údržba techniky   

oprava plotu MŠ Bulharská   

sekání MŠ Pražská, Prokopa Velikého, hřiště 
Slovany   

rekonstrukce chodníku Fibichova   

VO Guth-Jarkovského   

úklid Nerudova, Dobročovická   

27.9. 

oprava dveří ZŠ revize sítě 

rekonstrukce chodníku Fibichova odkalování 

pověšení vlajek   

oprava plotu MŠ Bulharská   

zalévání stromů a květin   

úklid hřbitova   

úklid ul. Nerudova   

nákup materiálu   

VO Guth-Jarkovského   

oprava bytových prostor   

odoz stolů MDDM   

odvoz roští a trávy   

sekání trávy Pražská, Nachlingerův park   

29.9. 

sundavání vlajek výměna vodoměrů 

sekání trávy ul. Lesní, hrad Skara   

zalévání stromů a květin   

rozvoz popelnic a biopopelnic   

svoz plastů ze 2 stanovišť   

rekonstrukce chodníku Fibichova   

úklid náměstí 
 
 
 
 
 
 
   



30.9. 

svoz košů práce na přípojkách 

zakázkové práce plošina   

elektropráce   

sundavání obrazů a odvoz k p. Kollmanovi   

příprava na volby   

čištění ul. Pražská, Nachlingerův park   

údržba hřbitova   

 


