
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 

8.8.2016

8.8.2016

8.8.2016

9.8.2016

9.8.2016

12.8.2016

Oznámení o nefunkčním PA č 4 - ucpaný mincovník - uvolnění mincovníku 15.8.2016

15.8.2016

Oznámenbí o neefunkčním parkovacím autumatu č. 1 Česká spořitelna- doplnění parkovacích lístků závada odstzraněna 18.8.2016

Oznámení: mezi obcemi Český Brod a Štolmíř ležící žena v příkopu, žena probuzena, artikulovala a po zjištění totožnosti odešla domů 19.8.2016

Oznámení o nefunkčnosrti závory parkoviště nádraží - doplnění lístků. 21.8.2016

Oznámení o volně pobíhající feně výmarského ohaře, nalezen majitel, kterému byl následně předán 24.8.2016

Oznámení o parkování vozidel v obci Štolmíř na veřejné zeleni, oznámení pro nepřítomného řidiče 24.8.2016

Oznámení APK - v parku sedí omladina a má u sebe alkohol, - výjezd, ztotožnění osob, neprokázáno protiprávní jednání 24.8.2016

Oznámení o parkujícím vozidle před vjezdem do garáže. Zjištěn majitel, vyrozuměn, vozidlo odstraněno. Řešeno na místě. 27.8.2016

Oznámení PČR - v ul. Krále Jiřího se potuluje pes - zlatý Retriever se svítícícm obojkem - výjezd na místo, majitel nalezen 29.8.2016

Oznámení - majitelka obchodu oznamuje signalizaci napadení objektu v ČB - výjezd na místo, kontrola objektu, negativní 30.8.2016

Asistence při odklízení poškozeného přívěsu - technická závada 31.8.2016

27.8.2016

§ 50/1a 200/90 krádež majetkové přest.     1/5.000,-Kč

§ 125c/1k zák.361/2000 Sb. ostatní + TPZOV 23/10.800,-Kč

§ 125c/1 f 3,4 zák.č. 361/2000Sb. přek. rychlosti 74/47.800,-Kč

§ 125c/1k zák.361/2000 Sb. zákaz vjezdu 4/4.000,-Kč

§ 125c/1k zák.361/2000 Sb. ostatní - přestupky cyklistů, chodců 0

§ 30 zák.č 200/1990 Sb. přestupky na úseku ochrany před alkoholismem jinými toxikomaniemi 0

§ 46 odst.1,2 zák.č.200/1990 Sb. ostatní přestupky proti pořádku OZV a NO 1/1.000,-Kč

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

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

§ 10 odst.2,3 zák.č.553/1991 Sb. přestupky v dopravě - zkrácené řízení, správní řízení 11

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

Nová Ves II Č.j.MUCB-21046, 21048/2016 1.8.2016

Klučovská čj. MUCB-21307,319,324,323/2016 3.8.2016
Český Brod ul. Jungmannova Č.j. MUCB-21505,21506,21508,21510/2016 4.8.2016

Poříčany čj. MUCB-21622,23,24/2016 6.8.2016

Nová Ves II  - naměřeno 0 8.8.2016

9.8.2016

10.8.2016

12.8.2016

13.8.2016

15.8.2016

17.8.2016

19.8.2016

21.8.2016

27.8.2016

30.8.2016

Odchyt psů

Oznámení o volně pobíhajícím psu, ulice Tuchorazká, zjištěn majitel kterému byl předán, vyřešeno domluvou 19.8.2016

Součinnost s odbory MěÚ

Odbor vnitřních věcí odvoz peněz z parkovacích automatů do KB Český Brod 4.8.2016

Odbor vnitřních věcí odvoz peněz do KB Český Brod 4.8.2016

Odbor dopravy oznámení o přestupku v dopravě Č.j. MUCB 21895/2016 9.8.2016

Odbor tajemníka vyzvednutí dárkových balíčků v cukrárně 12.8.2016

Odbor vnitřních věcí odvoz peněz z parkovacích automatů do KB Český Brod 18.8.2016

Odbor vnitřních věcí doručení písemnosti 24.8.2016

Odbor vnitřních věcí odvoz peněz z parkovacích automatů do KB Český Brod 25.8.2016

Příjmy-pokuty

na místě 38 300 Kč

složenkou 30 300 Kč

Příjmy-parkovací automaty

4.8.2016 18 779 Kč

11.8.2016 21 351 Kč

18.8.2016 25 675 Kč

25.8.2016 25 000 Kč

31.8.2016 19 663 Kč

31.8.2016 1 035 Kč

Příjmy- poplatky tržnice  

Stánky 100 Kč

180 203 Kč

Český Brod ul. Jungmannova Čj. MUCB-21863,865,867,869,871,875,879,883,886,888,889,890,892,896/2016

Přestupky a jejich řešení

Pochůzková činnost v okrsku č. 5,  dohled nad veřejným pořádkem při fotbalovém utkání Divize C

Oznámení o uzavřeném psu v OA na parkovišti u Penny - vozidlo nezjištěno

Český Brod, ul. Klučovská: Č.j. MUCB 22683, 22697, 22702, 22703, 22715, 22724/2016

Nová Ves II Č.j. MUCB 22419, 22424, 22432, 22437/2016

Přehled činností MP za měsíc srpen 2016

Obsah činnosti Popis činnosti Četnost

Oznámení od operačního PČR oznámení o podezřelé osobě která se pohybuje u motorového vozidla - majitel vozidla

Oznámení o nefunkční vjezdové závory na parkovišti ul. Klučovská - doplnění lístků kotouče závada odstraněna

Oznámení HZS o nálezu zraněného ptáka - předáno pracovníkovi záchranné stanice Pátek u Poděbrad

Oznámení o nálezu peněženky s finanční hotovostí - zpracován ÚZ Čj:22296/2016 + zjištění majitele a předání peněženky

Oznámení o blokování vyhrazeného parkoviště pro invalidy ul. 28.řijna - dána výzva pro nepřítomného řidiče

Příjem oznámení a jejich řešení

Psovod + služební pes

Kontrolní a preventivní činnost

nádraží

Oznámení o nefunkčnosti parkovacího automatu č. 7 a 5 - doplnění parkovacích lístků

Liblice

Zahrady

hřbitov

parky v ČB + hřiště

Celkem

tržnice

Český Brod, ul.Jungmannova, č.j.: MUCB 22948, 22951, 22957/2016

Český Brod, Jungmannova Č.j. MUCB 23833,37,38,39,43,48,53,56,60,61,63/2016

Doubravčice Čj:MUCB 23113,116,117/2016

Nová Ves II MUCB 23562/2016

Český Brod, Klučovská  MUCB 23965,67,68, 69,70, 71,73/2016

Krupá Čj:MUCB-22202,203,204,206,207,209,210,211,213/2016

Tismice Č.j. MUCB-22295/2016

Liblice ul. Bylanská Č.j. MUCB-22297,22299/2016


