
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 z důvodu krádeže dřeva   nepravidelně 
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Pochůzková činnost - okrsek č.3 16.7.2016

17.7. - 18.7.2016

Pochůzková činnost - Štolmíř, Škvárovna 19.7.2016

Pochůzková činnost - okrsek č.5 23.7.2016

Přestupky a jejich řešení

§ 50/1a 200/90 krádež majetkové přest.     0/0,-Kč

ostatní + TPZOV 21/7.800,-Kč

přek. rychlosti 76/54.500,-Kč

zákaz vjezdu 40/13.200,-Kč

ostatní - přestupky cyklistů, chodců

§ 30 zák.č 200/1990 Sb. přestupky na úseku ochrany před alkoholismem jinými toxikomaniemi 1

§ 46 odst.1,2 zák.č.200/1990 Sb. ostatní přestupky proti pořádku OZV a NO 3/1500,-Kč

§ 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 4

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

1.7.2016

2.7.2016

3.7.2016

7.7.2016

8.7.2016

9.7.2016

10.7.2016

13.7.2016

Klučovská Č.j. MUCB - 19748,749,750,752/2016 16.7.2016

Tuchoraz - 0 18.7.2016

Zahrady čj. MUCB-20358,59,60/2016 22.7.2016

Doubravčice čj. MUCB-20362/2016 23.7.2016

Liblice ul. Bylanská Č.j. MUCB-20522, 20528/2016 25.7.2016

Štolmíř č.j.: MUCB-20617/2016 26.7.2016

Tismice Č.j. MUCB-20858/2016 28.7.2016

Krupá č.j.:MUCB 20931,32,33,34,35,37,39,40,41,42, 29.7.2016

Klučovská  Č.j. MUCB 20923,25,26,27,29,30/2016 30.7.2016

Odchyt psů

18.7.2016

19.7.2016

24.7.2016

Odchyt psa - kříženec Rotweilera v obci Zahrady - Č.j:MUCB-20365/2016 - odvoz psa do útulku Lysá nad Labem 24.7.2016

Součinnost s odbory MěÚ

odvoz pokladní do K.B. Český Brod 7.7.2016

odvoz pokladní do K.B. Český Brod 8.7.2016

odvoz 6 ks dárkových košů na sekretariát MÚ 13.7.2016

odvoz pokladní do K.B. Český Brod 14.7.2016

stěhování volebních lístků 19.7.2016

odvoz pokladní do K.B. Český Brod 19.7.2016

odvoz pokladní do K.B. Český Brod 21.7.2016

žádost o součinnost při provádění úkonu 27.5.2016

Odbor Vnitřních věcí odvoz pokladní do K.B. Český Brod 29.5.2016

Příjmy-pokuty

46 300 Kč

30 700 Kč

Příjmy-parkovací automaty

17 492 Kč

26 453 Kč

25 706 Kč

29 142 Kč

Příjmy- poplatky tržnice

1 100 Kč

176 893 Kč

výběr parkovacích automatů 21.7.2016

výběr parkovacích automatů + parkoviště K+R,Krále Jiřího a Klučovská 29.7.2016

Stánky 

Celkem

Odbor vnitřních věcí

Odbor Vnitřních věcí

na místě

složenkou

výběr parkovacích automatů 7.7.2016

výběr parkovacích automatů 14.7.2016

Odbor Vnitřních věcí

Odbor Vnitřních věcí

Odbor tajemníka

Odbor Vnitřních věcí

Odbor Vnitřních věcí

Odbor Vnitřních věcí

Jungmannova Č.j.: MUCB-19098,099,100,101,102,104,105,106, 107,108,109,110/2016

Doubravčice čj. MUCB-19111,19112 /2016

Liblice Čj: MUCB - 19531,544/2016

Odchyt psa rasy Krysařík, u hřbitova - čj. MUCB-19747/2016 - odvoz psa do útulku Lysá n. L. 

Odchyt psa nezjištěné rasy v ul. Krále Jiřího - Č.j. MUCB - 19912/2016 - pes předán majiteli

Odchyt psa - kříženec loveckého psa v obci Zahrady - Č.j.:MUCB-20363/2016 - odvoz psa do útulku Lysá nad Labem

Pochůzková činnost - nádraží, parky u Šembery, sídliště, hřbitov

ul.Klučovská MUCB - 18679,683,685,686,688,689,692,694,697,700,702,703

Nová Ves II Č.j. MUCB-18720, 18721/2016

Poříčany čj. MUCB-18723, 724,726,728,730 /2016

Jungmannova Č.j.: MUCB-18980-81,82,83,84,85,86,19090,92,94,96/2016

Nová Ves II Č.j. MUCB-19087,19088/2016

Oznámení o nezajištěném objektu na ná. A z Pardubic - po prohlídce objektu byl tento uzamčen

Signál č.p. 68 - objekt zajištěn, nenarušen (porucha zabezpečení)

Psovod + služební pes

Pochůzková činnost - okrsek č.1

Pochůzková činnost nádraží, náměstí, nemocnice

Pochůzková činnost  - okrsek č.6

Oznámení o rušení občanského soužití ul.Na Cihelně - výjezd na místo, osoba zajištěna a předána P ČR

Doplnění lístku do parkovacího automatu  Arnošta z Pardubic u cukrárny Kaše

Oznámení o překážce na komunikaci nám. Husovo Za Školou - výjezd na místo, majitel učinil nápravu 

Doplnění parkovacích lístků nám.Arnošta z Pardubic

Oznámení - v obci Zahrady pobíhá volně pes - výjezd na místo z dosahu, odchyt

Oznámení - před prodejnou COOP v Č. Brodě, nám. Husovo pijí opilci alkohol - výjezd na místo, vyřešeno blokově

Oznámení - v obci Zahrady pobíhá volně pes - výjezd na místo z dosahu, odchyt

Oznámena malá dopravní nehoda, zajištění a zprůjednění místa, nám. Arnošta z Pardubic

Doplnění lístků do parkovacího automatu č. 3 

Oprava značení v ulici Zborovská + součinnost s odborem dopravy - změna značení na křižovatce Zborovská x Krále Jiřího

Oznámení o podezření o přestupku v dopravě Č.j. MUCB-18732/2016

Oznámení o rušení nočního klidu v ul. V Chobotě - výjezd na místo, vyřešeno na místě domluvou

Oznámení o spícím muži v Č. Brodě na slepé koleji - muž probuzen, komunikoval, odešel domů

Oznámení o rozbitém okně kopacím míčem v Českém Brodě ul. K Dolánkám - škodní událost - pomoc poškozenému při zjištění totožnosti osoby, která škodu způsobila

Oznámení o volně pobíhajících dvou psech u BČS Benzina u silnice 1/12 - prověřeno - výskyt psů nezjištěn.

Oznámení - oznamovatelka nemůže vyjet z parkoviště P+R ul. Krále Jiřího - výjezd na místo, umožněno vyjetí

Oznámení o spícím podnapilém muži v ul. Na Cihelně - výjezd na místo, probuzení muže, cestou PČR lustrace osoby, muž vykázán z panelového domu

Součinnost s PČR OOP Český Brod - oznámení o poškozeném pletiva od psů. - Zjištění majitele dohoda na místě mezi majitelem spů a poškozeným

Oznámení o ležícím muži na lavičce u kostela nám. Anošta z Pardubic - muž vzbuzen byl z něho cítit alkohol po domluvě odešel k domovu. 

Oznámení o spící ženě v parku, žena komunikovala, v pořádku odešla

Oznámení o přestupku v dopravě - alkohol čj. MUCB-20767/2016

Doplnění parkocích lístků - Nám. Husovo

Oznámení o létající qadrokoptéře v Č. Brodě, ul. Masarykova, výjezd na místo, nikde nezjištěna, předáno oznamovateli

Součinnost s PČR OOP Český Brod v čp. 1256 ul. Palackého Český Brod

Usměrňování provozu v ul. Zborovská z důvodu pracovní úpravy pracovníky TS Č.Brod betonových bloků po dopravní hnehodě

tržnice

Zahrady

Příjem oznámení a jejich řešení

Doplnění lístků do parkovacího automatu P+R Klučovská

Přehled činností MP za měsíc červenec 2016

Obsah činnosti Popis činnosti Četnost

Oznámení o uhynulé kočce a lasičce v ulici Kollárova - odstranění kadaveru a následná likvidace ve veterinární nem. Český Brod. 

Liblice

hřbitov

nádraží

parky v ČB + hřiště

Kontrolní a preventivní činnost


