
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 

1.4.2016

2.4.2016

5.4.2016

Oznámení o volně pobíhajícím psu v ul. Na cihelně , opět pes utekl. / pes vystresován utíká / 5.4.2016

6.4.2016

6.4.2016

6.4.2016

7.4.2016

7.4.2016

7.4.2016

7.4.2016

8.4.2016

8.4.2016

Oznámení o přestupku v dopravě Č.j. MUCB-9446/2016 - na provozovatele vozidla 8.4.2016

Oznámení o volně pobíhajícím psu v obci Zahrady, pes odchycen, na místě předán majiteli. 9.4.2016

11.4.2016

11.4.2016

11.4.2016

11.4.2016

12.4.2016

13.4.2016

Oznámení - nález peněženky v prodejně Diana Mrázek - zadokumentováno, předáno majiteli 14.4.2016

Oznámení o nálezu injekčních stříkaček ul. Palackého u BČS PAP-Oil - proveden sběr 20ks 14.4.2016

Oznámení o hlasité skupině lidí v ul. Žitomířská - výjezd na místo, nezjištěbno protiprávní jednání 14.4.2016

19.4.2016

19.4.2016

19.4.2016

19.4.2016

20.4.2016

21.4.2016

Oznámení o vozidle blokující dopravu v ul. Kollárova - výjezd na místo vyřešeno blokově 21.4.2016

21.4.2016

23.4.2016

Oznámení - oznamovatelce utekl při venčení pes - Yorkšírský terier se svítícícm obojkem - pes odchycen hlídkou MP předchozí služby, předán majitelce 23.4.2016

24.4.2016

Oznámení o parkování ve vjezdu v Č. Brodě ul. Roháčova - výjezd na místo vyřešeno blok,ově. o blokově. 25.4.2016

Vlastní - výměna lístků v PA U Pošty 26.4.2016

26.4.2016

27.4.2016

29.4.2016

29.4.2016

29.4.2016

9.4.2016

13.4.2016

29.4.2016

30. - 1.5.2016

§ 50/1a 200/90 krádež majetkové přest.     1/500,- Kč

ostatní + TPZOV 70/21.900,-Kč

přek. rychlosti 13/8.000,-Kč

zákaz vjezdu 17/10.000,-Kč

§ 30 zák.č 200/1990 Sb.přestupky na úseku ochrany před alkoholismem jinými toxikomaniemi1

§ 46 odst.1,2 zák.č.200/1990 Sb.ostatní přestupky proti pořádku OZV a NO 0

§ 47 zák. č.200/1990 Sb.přestupky proti veřejnému pořádku 0

§ 49 zák.č. 200/1990 Sb.přestupky proti občanskému soužití 0

§ 10 odst.2,3 zák.č.553/1991 Sb.přestupky v dopravě - zkrácené řízení, správní řízení 22

2.4.2016

4.4.2016

5.4.2016

12.4.2016

14.4.2016

22.4.2016

23.4.2016

stěhování stolů z obřadní do zasedací síně 4.4.2016

Odvoz pokladní do KB 5.4.2016

Odvoz pokladní do KB 7.4.2016

doručení oznámení o uložení zásilky 28.října 7.4.2016

odvoz pokladní do KB 12.4.2016

odvoz pokladní do KB 13.4.2016

doručení písemnosti Č.j. MUCB 8546/2016 13.4.2016

Odbor vnitřních věcí Odvoz pokladní do KB 19.4.2016

Odbor vnitřních věcí Stavební odbor - asistence při kolaudaci v obci Přišimasy 19.4.2016

Odbor vnitřních věcí Odvoz pokladní do KB 21.4.2016

Odbor rozvoje oprava závory parkoviště P+R ul. Krále Jiřího 21.4.2016

Součinnost s odbory MěÚ

Odbor vnitřních věcí

Odbor vnitřních věcí

Odbor vnitřních věcí

Krupá čj. MUCB-9013, 14/2016

odchyt psa na siln. Č. I/12 retrívr zlaté barvy MUCB 10986/2016

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

Liblice ul. Bylanská MUCB-9782,9783,9785,9787/2016

Krupá čj. MUCB-10956, 10965, 10967/2016

Oznámení - oznamovatel nemůže vyjet z parkoviště P+R - výjezd na místo, umožněno vyjetí

Oznámení kamerového dohledu o poruše pokladny č. 2 Klučovská P+R - zjištění vypadnutí kotouče lísků z držáku tiskárny - nasazeno zpět

Oprava automatů č.4 a 7 - proveden restart

Odbor vnitřních věcí

Pochůzková činnost - Liblice, Mexiko, Za Jatky, hřbitov, Podskalí, sídliště, nádraží ČD 

Pochůzková činnost - v obci Liblice a Štolmíř

Pochůzková činnost - hřbitov, dohled nad veřejným pořádkem při konání akcí pálení čarodějnic, hřiště u 1. ZŠ, v Liblicích, Štolmíři a v Gymnáziu akci Majáles 

Tismice MUCB-8818,8824/2016

Nová Ves II MUCB-10127/2016

Přestupky a jejich řešení

Český Brod, ul. Jungmannova, MUCB-8668, 8669/2016

Odbor vnitřních věcí

Odbor vnitřních věcí

nádraží

hřbitov

parky v ČB + hřiště

tržnice

kříženec ovčáka s labradorem černé barvy , při snaze o odchyt byl pes pronásledován na hřiště na Kutilce dále zpět Sokolská, Na Bělidle, Nábřežní, kde přeplaval Šemeberu a dále

Doplnění parkovacích lístků v P+R nádraží 

Liblice

utíkal ulicí Tuchorazskou do Chouranic , kde dále přeběhl siln. č. I/12 a kolem cvičáku pokračoval k rybníku Podviňák, kde se hlídce ztratil v lese směrem na Tuchoraz

Oznámení o vozidle blokující výjezd ze vrat v ulici Marie Majerové - na místě nezjištěno protiprávní jednání oznamovatel odkázán na odbor dopravy s možností umístění DZ B28

Příjem oznámení a jejich řešení

Odchyt psů

Odbor tajemníka

Oznámení o volně pobíhajícím psu před OD Penny - na místo hl. MP - výskyt psa zjištěn - pes utekl směrem ul. P. Velikého.

Přehled činností MP za měsíc duben 2016

Obsah činnosti Popis činnosti Četnost

Kontrolní a preventivní činnost

Nález mobilního telefonu v parku U Šembery  - sepsán záznam čj. MUCB-11675/2016.

Český Brod - přechody

Zahrady

Oznámení o krádeži zboží v prodejně PENNY Market Český Brod  Č.j. MUCB-8665/2016  - oznámení do správního řízení

Oznámení - volně pobíhající pes obce Dolánky - z důvodu nálezu mimo teritorium města Český Brod oznamovatel odkázán na starostu OÚ Doubravčice

Oznámení o volně pobíhajícím psu v ulici Krále Jiřího a Kollárova / fena labradora / + kontakt na osobu, která by si psa ponechala - pes zjištěn u MŠ Sokolská / jedná se o PSA / 

Pochůzková činnost - hřbitov, stezka Břet. Jedličky, nádraží ČD, náměstí

zjištění totožnosti osob přítomných na místě - přivolána hlídka PČR pro podezření ze spáchání trestného činu porušování domovní svobody

Oznámení o přestupku v dopravě Č.j. MUCB-9428/2016

Oznámení o přestupku v dopravě Č.j. MUCB-9429/2016

Oznámení na přestupkovou komisi - přestupek porušení vyhlášky o psech § 46/2 MUCB-10452/2016

Oznámení od PČR o poškozené výjezdové závory na parkovišti ul. Krále Jiřího - sepsání ÚZ Č.j. MUCB-10624/2016

Oznámení výpravčí ŽS Český Brod o podnapilé osobě pohybující se v kolejišti u návěstidla směr Klučov-prověřeno výskyt osoby nezjištěn.

Oznámení o přestupku v dopravě Č.j. MUCB-9837/2016

Oznámení o ležícím muži na chodníku ul. Kr. Jiřího-podnapilý muž na výzvu se zvedl a odešel směrem k obci Liblice do místa bydliště.

Oznámení PČR, že v obci Liblice ul. Ve Staré Vsi vnikl muž na pozemek domu , oznamovatel žádá, aby muž pozemek opustil - výjezd na místo z obce Poříčany ( veř. smlouva )

Oznámení hlídky prevence krimilality o přestupcích v dopravě v ulici Krále Jiřího - - výjezd na místo 3x předvolání pro nepřítomného přestupce

Výměna lístků u PA č. 3 a 1 na nám A. z Pardubic

Oznámení TS , že v ulici 28.října stojí na zeleni 2 OA , která brání pracovníkům při sekání trávy - výjezd na místo 2x předvolání pro nepřítomného přestupce

Signál PCO čp. 70 - prověřeno - negativní. 

Oznámení o přestupku v dopravě MUCB 10985/2016

Oznámení o podnapilé ženě , která leží v ulici Sokolovská - podnapilá žena byla vyzvána k návratu do místa bydliště Štolmíř

Oznámení o přestupku v dopravě - alkohol čj. MUCB-10873/2016

Výměna lístků u PA č. 5 a 6 na Nám Husovo

Nález peněženky s doklady na nám. A z Pardubic - zjištění kontaktu na majitele - předání peněženky majiteli na služebně MP

Oznámení o manželských neschodách v ul. Na Cihelně - ve spolupráci s PČR

Oznámení na přestupkovou komisi - přestupek - neoprávněný zábor veřejného prostranství § 47/1h)  MUCB-10517/2016

Výměna lístků u PA P+R, ul. Klučovská

Psovod + služební pes

Signál MŠ ul. Sokolská - výjezd na místo zjištění vyklopeného  okna - kontakt ředitelky a zajištění uzavření okna

Oznámení o nevhone se chovající mládeží (poslední zvonění) - vyřešno domluvou



asistence při kolaudaci v obci Kšely 21.4.2016

Odbor vnitřních věcí Odvoz pokladní do KB 25.4.2016

Odbor vnitřních věcí Odvoz pokladní do KB 26.4.2016

Odbor vnitřních věcí Odvoz pokladní do KB - peníze z PA 29.4.2016

Odbor vnitřních věcí Odvoz pokladní do KB 29.4.2016

25 200 Kč

15 200 Kč

24 318 Kč

19 487 Kč

33 856 Kč

29.4.2016 32 855 Kč

800 Kč

151 716 Kč

Příjmy- poplatky tržnice

Příjmy-pokuty

21.4.2016

7.4.2016

na místě

složenkou

Odbor stavební a územního plánování

Příjmy-parkovací automaty

Celkem

Stánky 

13.4.2016


