
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 

1.1.2017

3.1.2017

4.1.2017

5.1.2017

6.1.2017

Oznámení o opírajícím se muži na okně domu na nám.Arnošta z Pardubic - muž po příjezdu na místo komunikoval a odešel 6.1.2017

7.1.2017

7.1.2017

11.1.2017

11.1.2017

11.1.2017

12.1.2017

13.1.2017

13.1.2017

13.1.2017

14.1.2017

Odvoz psa do útulku Lysá nad Labem Č.j.MUCB-2882/2017 16.1.2017

Doplnění lístků -vjezdová závora parkoviště P+R ul. Klučovská 16.1.2017

Oznámení o nefunkčním parkovacím automatu č. 4 nám. Husovo - zaseknutý mincovník oprava na místě 16.1.2017

16.1.2017

19.1.2017

20.1.2017

Signál PCO Hájenka - negativní 23.1.2017

24.1.2017

24.1.2017

24.1.2017

Oznámení - v prodejně bufetu na nádraží ČD spí opilý muž, tento byl vyveden z prodejny zákazníkem před příjezdem hlídky MP 25.1.2017

Oznámení - před budouvou HZS Český Brod se pohybuje holub, který nelétá, obava z H5N8, výjezd, holub na místě mrtev, dle pokynu PČR předán do kontajneru TS Města ČB 25.1.2017

Oznámení - na plotě u zastávky Na Bulánce leží injekční stříkačka - výjezd na místo, stříkačka přes opakovaný dotaz oznamovatelky nenalezena 29.1.2017

30.1.2017

30.1.2017

30.1.2017

30.1.2017

30.1.2017

30.1.2017

30.1.2017

30.1.2017

30.1.2017

30.1.2017

31.1.2017

2-3.1.2017

4.1.2017

8.1.2017

12.1.2017

29.1.2017

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

§ 125c/1k z.č.361/2000 Sb. ostatní 80/28.800,-Kč

§ 125c/1f3,4 z.č.361/2000 Sb. přek. rychlosti 0

§ 125c/1k z.č.361/2000 Sb. zákaz vjezdu 11/6.500,-Kč

§ 125c/1k z.č.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 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 1586

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

Odchyt psů

2.1.2017

14.1.2017

18.1.2017

19.1.2017

Součinnost s odbory MěÚ

Odbor vnitřních věcí Přepočítání tříkrálové sbírky. 11.1.2017

Odbor vnitřních věcí odvoz peněz z parkovacích automatů 12.1.2017

Odbor vnitřních věcí odvoz pokladní do KB 18.1.2017

Odbor vnitřních věcí odvoz pokladní do KB 19.1.2017

předání přestupku Č.j. MUCB 5290/2017 24.1.2017

Příjmy-pokuty

na místě 28 700 Kč

složenkou 6 600 Kč

Příjmy-parkovací automaty

5.1.2017 11 870 Kč

12.1.2017 17 660 Kč

19.1.2017 21 898 Kč

26.1.2017 20 587 Kč

31.1.2017 14 636 Kč

Příjmy- poplatky tržnice

Stánky 0 Kč

Celkem 121 951 Kč

Oznámení o nefungujícím parkovacím automatu Husovo nám. U parku - opraveno zaseklý lístek. 

Oznámení - oznamovatel se nemůže dostat z parkoviště P+R ul. Krále Jiřího - automat nenačítí lístky - výjezd na místo, umožněno vyjetí z parkoviště

Oznámení o ležící osobě na chodníku v ulici Šafaříkova - před příjezdem byl kolemjdoucím probuzen, s hlídkou komunikoval a odešel

Pochůzková činnost - okrsek č.3 a 6

Oznámení o injekční stříkačce před nádražím ČD, výjezd na místo, zajištění stříkačky a její uložení do kontejneru .

Žádost PČR o asistenci RZS v ulici Na Cihelně - dechová zkouška zda osoba není ovlivněna alkoholem

Oznámení o nefungujícím parkovacím automatu u nádraží ČD - čtečka nereaguje - předáno jako závada KS. 

Oznámení - nález injekční stříkačky ul. Kollárova před Sokolovnou - proveden sběr

Oznámení o volně pobíhajícím psu v obci Liblice ul. Bylanská, na místo hlídka - výskyt psů nezjištěn.

Oznámení o výskytu injekční stříkačky v ul. Kollárova před divadlem J.K.Tyl - výjezd na místo proveden sběr injekční stříkačky

Pochůzková činnost - OC Lidl, Penny, Podskalí, parky podél potoka Šembery

Oznámení o nefunkčním platebním automatu - Krále Jiřího, vedle haly ČD - předáno kamerovému dohledu

Oznámení o uhynulém holubu v ul. Jana Kouly - sběr holuba + umístění do sběrné popelnice na holuby 

Odbor vnitřních věcí

Odvoz psa do Útulku Lysá nad Labem - Čj. MUCB-3790/2017

Oznámení o nefunkčním platebním terminálu na parkovišti P+R ul. Krále Jiřího

Proveden odchyt feny - krátkostrstého ohaře . Umístění do kotce a zjištění majitelky. Vyrozumění majitelky a předání psa. Řešeno v kompetenci MP. Č.j. MUCB 3/2017

Oznámení o uhynulém holubu v ul. Sportovní v areálu MŠ - sběr holuba + umístění do sběrné popelnice na holuby 

Oznámení o uhynulém holubu v ul. Žitomířská - sběr holuba + umístění do sběrné popelnice na holuby 

Oznámení o černém německém ovčáku na silnici ve směru z Českého Brodu na Kounice - prověřeno NEGATIVNÍ

Oznámení - Liblice ul. Bylanská běhají 4 psi po ulici - výjezd na místo, zjištěn dům čp. 97, psi na dvoře zajištěni, díra v plotě zajištěna prknem, nezjištěno protiprávní jednání

Oznámení o ležící osobě na chodníku v ul. Palackého, před bytovkama - výjezd na místo, žádná osoba nezjištěna

Proveden odchyt psa - labrador černé barvy v obci Štolmíř + umístění psa do kotce Č.j. MUCB 2882/2017

Přestupky a jejich řešení

Doplnění lístků do parkovacího automatu č. 2 u cukrárny nám A. z Pardubic

Oznámení o podnapilém hostu restauraci Lidový dům - výjezd na místo - předáno PČR

Oznámení o nefunkčním platebním automatu - Krále Jiřího, vedle haly ČD - předáno kamerovému dohledu

Oznámení o uhynulém holubu v ul. Kollárova u Sokolovny - sběr holuba + umístění do sběrné popelnice na holuby 

Vlastní - výměna lístků závora P+R Krále Jiřího

Oznámení o pohybu podezřelých osob v Č. Brodě Palackého ul. - hlídka na místo - prověřeno  nezjištěn výskyt uvedených podezřelých osob. 

Pochůzková činnost - Za Jatky, hřbitov, Podskalí, sídliště, nádraŽÍ ČD

Oznámení přestupku v dopravě § 125c/1k) 361/00 Sb.  TRANZIT NA 12t + oznámení na provozovatele § 42b/1w) 13/97 Sb.  Čj MUCB 6518/2017

Oznámení o uhynulém holubu v ul. Kollárova 1278 - sběr holuba + umístění do sběrné popelnice na holuby 

Odvoz kadaveru holubů z popelnice u MÚ do veterinární nemocnice Český Brod - doklad 12,6 kg předán na odbor životního prostředí 

Oznámení o nefunkčním parkovacím automatu č. 7 - zaseknutý mincovník oprava na místě

Oznámení o zraněném holubovi, holub nenalezen

Oznámení přestupku neuposlechnutí výzvy úřední osoby dle § 47 odst.1, písm. a) zák. č. 200/90 Sb na přestupkovou komisi MÚ Český Brod Čj.MUCB 6339/2017

Pochůzková činnost náměstí, nádraží, parky, sídliště, nemocnice

tržnice

Zahrady

Český Brod - přechody

Příjem oznámení a jejich řešení

Proveden odchyt psa - labrador černé barvy v obci Český Brod, Ruská ul. + umístění psa do kotce Č.j. MUCB 3790/2017

Oznámení PČR o nálezu mrtvého holuba v ul. Masarykova - výjezd na místo, holub nalezen, předán do kadaveru veterinární poliklinika Č. Brod

Oznámení o krádeži v prodejně Penny Market - výjezd na místo předáno na přestupkovou komisi

Pochůzková činnost - náměstí, nádraží, parky, hřbitov

Psovod + služební pes

Pochůzková činnost - Štolmíř, Č. Brod - Mexiko

Přehled činností MP za měsíc leden 2017

Obsah činnosti Popis činnosti Četnost

Oznámení od OOP PČR Č. Brod o neprůjezdnosti komunikace ve směru na Kounice - dočasná uzávěra komunikace

Liblice

hřbitov

nádraží

parky v ČB + hřiště

Kontrolní a preventivní činnost


