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V SAMOSTATNÉ PŮSOBNOSTI SE PODÍLÍME NA: 
Vítání občánků  

• Přivítali jsme  41 dětí v roce 2014, žádáme rodiče, aby kontaktovali 
matriku, rádi jejich děti uvítáme do řad nových občanů Českého 
Brodu, je to významná událost pro rodinu i nás. 
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• Při vítání prvňáčků v českobrodských základních školách 

• Blahopřání českobrodským maturantům k ukončení středoškolského 
studia 

• Jubilejní svatby Rádi rozšíříme i tuto tradici pro českobrodské občany 
nebo pro ty, kdo v Českém Brodě uzavřeli sňatek, můžete kontaktovat 
matriku nebo vedení města 
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• Blahopřání k významnému životnímu jubileu – k 75. narozeninám 
zasíláme písemnou gratulaci 

 

 

 
 

• Pokračujeme v praxi zavedené v roce 2012, kdy starosta nebo 
místostarosta k 80., 85. a 90. narozeninám a poté každoročně osobně 
blahopřeje českobrodským občanům k životnímu jubileu, což vytváří 
další prostor pro setkávání se s našimi seniory. 

• 96 osobních setkání v roce 2013, 113 osobních setkání v roce 2014 
 

Děkujeme spoluobčanům za pomoc při obnovení těchto tradic  
se spoluúčastí města Český Brod. 
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• Pokračujeme v uzavírání nájemních smluv k hrobovým místům 
• Pracoviště se nachází v kanceláři matriky, předem upozorňujeme 

stávající nájemníky na končící nájemní smlouvy 
 
 
 
 
 

• Proběhla veřejná výzva k hrobovým místům s neuzavřenými 
nájemními smlouvami, akce skončila 30.04.2014 a u hrobových míst, 
kde přesto nebyla smlouva uzavřena zaniklo právo užívat hrobové 
místo 
 

• 7. července 2014 na hřbitově v Českém Brodě a 15. prosince 2014 
byla vyvěšena výzva vlastníkům hrobového zařízení, aby se o ně do 
jednoho přihlásili. Po marném uplynutí lhůty bude obec k tomuto 
hrobovému zařízení v postavení tzv. poctivého držitele. 
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PŘENESENÁ PŮSOBNOST 
• V roce 2014 došlo k mírnému nárůstu žádostí o občanské průkazy   

z 2470 na 2911 a o cestovní doklady z 1105 na 1284, na Czech POINTu 
je největší zájem o výpisy z katastru nemovitostí a z rejstříku trestů 
fyzických osob. 

 

SAMOSTATNÁ A I PŘENESENÁ PŮSOBNOST 
• Pokladnou bylo za rok 2014 vybráno 7.989.899 Kč, z toho 842.851 Kč 

bylo uhrazeno platební kartou, podatelna přijala 16.521 podání  
a vypravila 21.422 dokumentů 

 

• Bližší informace ve výroční zprávě za rok 2014 
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VOLBY 2014 
• Jako registrační úřad, dále organizačně a technicky  zajišťujeme konání 

voleb v rámci našeho obecního úřadu i POÚ 

• Volby do Evropského parlamentu 23. a 24. května 2014 

• Volby do obecních zastupitelstev 10. a 11. října 2014, společné  
s volbami do Senátu 
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Děkuji za pozornost 

 

Mgr. Klára Uldrichová, MPA 
 


