
Kontrola nástupišť , vestibulu + podchod  - dodržování tabákového zákona + veřejný pořádek denně

Pochůzková činnost uvnitř hřbitova - prevence + veřejný pořádek denně

Pochůzková činnost - venčení psů / řešení přestupků / + veřejný pořádek v parcích a na hřišti denně

Výběr poplatků + zajištění veřejného pořádku , dohled na parkováním na tržnici denně

Kontrola dodržování zákazu vjezdu nákladních vozidel nad 10t   nepravidelně 

Kontrolní činnost na přechodech před zahájení vyučování denně

Kontrolní činnost z důvodu krádeže dřeva   nepravidelně 

1.5.2014

1.5.2014

3.5.2014

5.5.2014

5.5.2014

6.5.2014

7.5.2014

7.5.2014

10.5.2014

10.5.2014

12.5.2014

12.5.2014

13.5.2014

13.5.2014

13.5.2014

15.5.2014

16.5.2014

Oznámení o parkujícím vozidle před vraty HZS v nemocnici Č. Brod. Majitel řešen na místě. 16.5.2014

Oznámení o nezajištěné kanálové vpusti v ul. Tuchorazská. Na místě zjištěno, že kanálovou vpusť kolem vyhodilo projíždějící nákladní vozidlo. Závada odstraněna . 16.5.2014

Oznámení o pobíhajících psech v obci Krupá. Oznamovatel odkázán na starostu obce, který má dle zákona o obcích povinnost se o psy postarat.  16.5.2014

16.5.2014

16.5.2014

17.5.2014

17.5.2014

17.5.2014

17.5.2014

20.5.2014

22.5.2014

22.5.2014

22.5.2014

22.5.2014

23.5.2014

23.5.2014

Oznámení o výskytu injekční stříkačky na chodníku u novinového stánku nám. A.z.Pardubic- zajištění sběru  24.5.2014

Oznámení o špatném parkování v ul. Šafaříkova - 2x vyřešeno domluvou, vozidla přeparkována 24.5.2014

26.5.2014

26.5.2014

Oznámení o nefunkčím parkovacím automatu na nádraží-výměna kotouče lístků 27.5.2014

27.5.2014

27.5.2014

27.5.2014

28.5.2014

Oznámení o ležícím muži na chodníku ul. J. Kouly - na místo hlídka MP muž pod vlivem alkoholu, probuzen poté pokračoval po svých k domovu. 28.5.2014

Oznámení o stojícím podezřelém vozidle u hřbitova v obci Štolmíř, prověřeno vozidlo se zde již nenacházelo. 28.5.2014

29.5.2014

Oznámení o nálezu uhynulého zvířete - potkana na Husově náměstí v ČB. Zajištěn odvoz cestou TS města ČB. 29.5.2014

30.5.2014

Oznámení o ijekční stříkačce v ul.Lázeňská, na místo hlídka MP proveden sběr 30.5.2014

Prověření signálu - Kutilka, negativníilka, prohlídka objektu, negativní 30.5.2014

1.5.2014

3.5.2014

5.5.2014

9.5.2014

12.5.2014

19.5.2014

20.5.2014

27.5.2014

28.5.2014

30.5.2014

§ 50/1a 200/90 krádež majetkové přest.     1/1.000,-Kč

ostatní 36/17.900,-Kč

přek. rychlosti 75/44.200,-Kč

zákaz vjezdu 19/10.500,-

2.5.2014

6.5.2014

7.5.2014

9.5.2014

10.5.2014

14.5.2014

Oznámení o nefunkčím parkovacím automatu č.3 u Pošty - provedena oprava

Oznámení o muži, který slovně napadl zákazníka u vchodu do marketu OD Lidl Český Brod - na místo hlídka MP, věc vyřešena domluvou                             .

Oznámení - PA u Spořitelny má poruchu. PA zprovozněn.

Zjištění požívání alk. nápoje - piva v parku u Šembery, vyřešeno na místě domluvou.

Oznámení o zaběhlém psu ve školní třídě - pes odchycen a po zjištění majitele pes předán

Pochůzková činnost nám. Arnošta z Pardubic, Husovo nám., dohled nad veřejným pořádkem při konání memoriálu Otakara Jeníka a fotbalovém turnaji na Kutilce

Pochůzková činnost stezka Břetislava Jedličky Brodského, Liblice , Cukrovarská , Krále Jiřího , kontrola nádraží

Oznámení o pohybu volně pobíhající psa v ul.Cukrovarská

Oznámení - PA č. 6 má poruchu. Doplněny parkovací lístky, PA zprovozněn.

2x Oznámení o špatném parkování v ul. Moravská - vyřešeno domluvou

Oznámení o záchytu osoby v OD Penny Český Brod. Osoba bez dokladů podezřelá z přestupku proti majetku, lustrace, předvedení na SKPV Kolín.

Oznámení o nefunkčím parkovacím automatu č.1 - zavolán servis

1x Oznámení o špatném parkování na nám Husovo sepsáno oznámení o přestupku MUCB - Č.j. 15389/2014

Oznámení o pohybu volně pobíhající psa na pozemku nemovitosti v obi Štolmíř - pes odchycen a předán majiteli

Oznámení o zaběhlém psu na dvoře MěÚ Český Brod č.p. 56 - pes odchycen 

Oznámení o přestupku v dopravě Č.j. MUCB-13686/2014 s předáním na Odbor dopravy k projednání

Oznámení o týraném psu v arealu f. v Liblicich. Předáno PČR k provedení dalších opatření.

Oznámení o neprůjezdnosti ulice Žitomířská - na místě zjednána náprava

Oznámení o zadržování poštovní poukázky majitelem nemovitosti v ul. Králr Jiřího - oznamovatelka odkázána na Ú.P. Český Brod k vystavení nového poukazu

Oznámení o parkování vozidel na chodníku ul. Šafaříkova - výjezd na místo, vyřešeno blokovou pokutou.

Oznámení o přestupku v dopravě Č.j. MUCB-13688/2014 s předáním na Odbor dopravy k projednání

Oznámení o přestupku v dopravě Č.j. MUCB-13690/2014 s předáním na Odbor dopravy k projednání

Oznámení o krádeži železa z výrobny nábytku u Veterinární nemocnice - na místě zjištěno, že se jedná o domluvený odvoz z firmou

Oznámení o odstaveném vozidle v ul. Šafaříkova v prostoru, kde dojde k ukázce historické bitvy - zjištěna majitelka vozidla + zajištění přeparkování  

Pochůzková činnost park na Škvárovně, Ruská - kontrola garáží, Pod Velkám Vrchem, Klučovská , V Chobotě, Kollárova

Beseda se psovody v Mateřské škole Liblice, ukázka odchytové techniky a výcviku psů.

v obci Krupá,Č.j. MUCB  - 12860,61,62,63,64,12865/2014

Pochůzková činnost v ul. Žitomířská, B.Smetany, Jana Koziny, Štolmířská, Na Vyhlídce, Na Vanderkách, Sokolovská, 5.května, Masarykova, NOČNÍ Štolmíř

Přestupky a jejich řešení

Pochůzková činnost - parky u Šembery, u pivovaru, hřbitov, Prokopa Velikého , náměstí Arnošta z Pardubic

Pochůzková činnost v parcích u Šembery, kontrola areálu Kutilka a areálu Tenisových kurtů, sídliště, ul. Zárubova, Jiřího Wolkera, Žižkova

Ukázka psovodů se služebními psi na Dětském dnu v zahradě Gymnázia Český Brod

Pochůzková činnost v ul. Žižkova, Jiřího Wolkera, U Studánky, Ke Spravedlnosti, Mikoláše Alše, Svatopluka Čecha, Bezručova

v obci Tismice Č.j. MUCB-13409,410/2014

v obci Tuchoraz Č.j. MUCB-13413,14,16,18/2014

tržnice

hřbitov

Liblice

Oznámení o nálezu poraněného kocoura v obci Liblice - kocour převezen na veterinární ošetření, utracen.

Český Brod - přechody

Příjem oznámení a jejich řešení

Oznámení o dvou mužích, pohybujících se po kolejišti mezi obcí Štolmíř a Rostoklaty - kontrola úseku, negativní.

v obci Nová Ves II. Č.j. MUCB  - 13170,73,74,76,78,79/2014

Oznámení o opilém povalujícím se muži v ul. Kollárova - u slepé koleje. Muž byl probuzen a po domluvě odvezen k příbuzdným. 

Oznámení o nálezu nerezové lucerny v rákosí Nouzovského rybníka v k.o. Český Brod. Výjezd na místo, sepsání ÚZ o nálezu věci  Č.j. MUCB-13411/2014. 

Oznámení o nefunkčním parkovacím automatu č.7 - doplnění lístků a odstranění nahromaděných zablokovaných vytištěných lístků z šachty

Oznámení o vozidle blokující výjezd na Husově náměstí - vyřešeno v blokovém řízení

Oznámení o opilém muži před obchodem Penny - muž ztotožněn a vykázán

v obci Jungmannova Č.j. MUCB-13854,63,70,72,74,77, 13986, 87, 89, 90, 92/2014

Zahrady

Oznámení o umístěném kontejneru na tříděný plastový odpad do potoka v obci Zahrady - vyrozuměny Technické služby Český Brod a zajištěn úklid

Oznámení o vozidle blokujícím výjezd v ul. Lázeňská - po příjezdu hlídky byl již vjezd uvolněn

Přehled činností MP za měsíc květen 2014

Kontrolní a preventivní činnost

Obsah činnosti Popis činnosti Četnost

nádraží

parky v ČB + hřiště

Oznámení o pohybu osob na Hradbách - výjezd na místo, kontrola, negativní.

Oznámení o ležícím bezdomovci v keři v ul. Jungmannova - negativní

Spolupráce s PČR při zadržení a následném převozu pachatelů z místa T.Č. na služebnu OOP PČR Český Brod

v obci Doubravčice Č.j. MUCB - 13327,31,32,33,34,35,37,39,40,41,42,43/2014

Oznámení o opilém povalujícím se muži v ul. Suvorovově v Českém Brodě. Muž byl probuzen a po domluvě vykázán. 

Oznámení o povalujícím se bezdomovci v parku u Šembery. Přivolána RZS a předáno PČR k provedení dalších opatření.

Psovod + služební pes

Oznámení o parkujícím vozidle na veřejné zeleni před budovou č.p. 56 - majitel na místě , porucha, pomoc při zprovoznění vozidla, 

Oznámení o povalujícím se znečištěném muži před cukrárnou nám. A. z Pardubic -na místě zjištěn Stanislav Černý, Bylany, vykázán z místa.   

Pochůzková činnost - park U Šembery, Hřbitov, nádraží ČD

Měření rychlosti - § 125c/1f3, 4 361/00



15.5.2014

19.5.2014

20.5.2014

v ul. Jungmannova ˇČ.j.:MUCB-15002,15007,15009,15011,15028,15030,15034,15035/2014 26.5.2014

28.5.2014

28.5.2014

31.5.2014

17.5.2014

27.5.2014

27.5.2014

27.5.2014

30.5.2014

odvoz pokladní do K.B. Český Brod 6.5.2014

odvoz pokladní do K.B. Český Brod 7.5.2014

odvoz pokladní do K.B. Český Brod 9.5.2014

odvoz pokladní do K.B. Český Brod 13.5.2014

odvoz pokladní do K.B. Český Brod 14.5.2014

doručení písemnosti Č.j. MUCB 13749,13738,13742/2014 14.5.2014

odvoz pokladní do K.B. Český Brod 15.5.2014

č.j. MUCB 13981/2014 15.5.2014

odvoz pokladní do K.B. Český Brod 16.5.2014

odvoz pracovníků OŽP do Liblic 20.5.2014

odvoz pokladní do K.B. Český Brod 20.5.2014

odvoz pokladní na Krajský úřad v Praze 21.5.2014

odvoz pokladní do K.B. Český Brod 23.5.2014

volby do EU odvoz uren za voliči 23.5.2014

odbor vnitřních věcí svoz členů volební komise 24.5.2014

odbor vnitřních věcí volby do EU odvoz uren za voliči 24.5.2014

odbor vnitřních věcí doručení písemností zastupitelům města 26.5.2014

odvoz pokladní do K.B. Český Brod 28.5.2014

odbor vnitřních věcí stěhování stolů na zastupitelstvo obce 29.5.2014

odbor vnitřních věcí odvoz zástupců města do obce Štolmíř 29.5.2014

odvoz pokladní do K.B. Český Brod 30.5.2014

37 100 Kč

36 500 Kč

23 475 Kč

23 670 Kč

21 477 Kč

22 754 Kč

2 150 Kč

167 126 Kč

Oznámení o zaběhlém psu na dvoře MěÚ Český Brod č.p. 56 - pes odchycen Č.j.MUCB 15159/2014 - dne 28.5.2014 odvezen do útulku Velas Lysá nad Labem

v obci Tuchoraz Č.j. MUCB - 14424,425/2014

30.5.2014

23.5.2014

odbor vnitřních věcí

9.5.2014

Příjmy-parkovací automaty

odbor vnitřních věcí

Odchyt psů

Příjmy-pokuty

odbor vnitřních věcí

Oznámení o zaběhlém psu ve školní třídě - pes odchycen a po zjištění majitele pes předán

odbor vnitřních věcí

odbor vnitřních věcí

Oznámení o volně pobíhajícím psu v ul. Krále Jiřího, pes odchycen, předán majiteli

odbor vnitřních věcí

Součinnost s odbory MěÚ

odbor vnitřních věcí

Součinnost s odborem životní prostředí

Celkem

na místě

složenkou

Stánky 

16.5.2014

Příjmy- poplatky tržnice

odchyt psa nezjištěné rasy na nám.A. z Pardubic Č.j.MUCB 15162/2014 - dne 28.5.2014 odvezen do útulku Velas Lysá nad Labem

odchyt psa německý ovčák v ul. Cukrovarská Čj:MUCB 14135/2014 dne 19.5.2014 zjištěn majitel - předání psa majiteli

odbor vnitřních věcí

v obci Poříčany Č.j. MUCB - 13983,85/2014

Český Brod ul. Klučovská Č.j. MUCB 15209,15,19,27/2014

v obci Doubravčice Č.:MUCB-14313, 14315,14317/2014

v obci Nová Ves II. Č.j. MUCB  - 15270,75,77,78,80, /2014

odbor vnitřních věcí

odbor vnitřních věcí

odbor vnitřních věcí

v obci Krupá,Č.j. MUCB  - 15499, 525, 527, 530, 531, 532, 534, 543, 546, 553/2014

odbor vnitřních věcí

odbor vnitřních věcí

odbor dopravy - oznámení o přestupku

odbor vnitřních věcí


