
Kontrola nástupišť , vestibulu + podchod  - dodržování tabákového zákona + veřejný pořádekdenně

Pochůzková činnost uvnitř hřbitova - prevence + veřejný pořádek denně

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

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

Kontrola dodržování zákazu vjezdu nákladních vozidel nad 12t - TRANZIT   nepravidelně 

Kontrolní činnost na přechodech před zahájení vyučování denně

Kontrolní činnost z důvodu krádeže dřeva   nepravidelně 

2.2.2017

3.2.2017

4.2.2017

4.2.2017

5.2.2017

5.2.2017

5.2.2017

8.2.2017

9.2.2017

11.2.2017

13.2.2017

13.2.2017

14.2.2017

16.2.2017

17.2.2017

Oznámení o uhynu holubů v Husově náměstí a ul. Kollárova - sebráno umístěno do kontejneru. 20.2.2017

20.2.2017

22.2.2017

22.2.2017

23.2.2017

Asistence PČR u fyzického napadání v Č. Brodě, ul. Zborovská - řešeno v kompetenci PČR 24.2.2017

24.2.2017

Součinnost s PČR při pátrání po pohřešované osobě 25.2.2017

25.2.2017

26.2.2017

28.2.2017

28.2.2017

5.2.2017

10.-11.2.2017

25.2.2017

Pochůzková činnost - náměstí, nádraží, parky, nemocnice 26.2.2017

27.2.2017

§ 125c/1k zák.361/2000 Sb. zákaz vjezdu    18/10.800,-Kč

§ 125c/1 f 3,4 zák.č. 361/2000Sb. překročení rychlosti 0

§ 125c/1k zák.361/2000 Sb. parkování 56/22.000,-Kč

§ 125c/1k zák.361/2000 Sb. přestupky cyklistů 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

§ 50 zák.č.200/1990 Sb. přestupky proti majetku 0

§ 10 odst.2,3 zák.č.553/1991 Sb. přestupky v dopravě - zkrácené řízení 1739

3.2.2017

4.2.2017

7.2.2017

16.2.2017

28.2.2017

28.2.2017
Příjmy-pokuty
na místě 21 900 Kč

složenkou 10 900 Kč

Příjmy-parkovací automaty

9.2.2017 23 941 Kč

16.2.2017 29 561 Kč

28.2.2017 40 225 Kč

Příjmy- poplatky tržnice

Stánky 0 Kč

Celkem 126 527 Kč

Oznámení o volně pobíhajícím psu (černý kříženec špice) v Č. Brodě, ul. Jiřího Wolkera - pes odchycen, předán majitelce

Oznámení o výskytu injekční stříkačky v ul. Na Cihelně  pod plakátovací deskou - výjezd na místo provedení sběru injekční stříkačky a umístění do sběrného kontejneru k likvidaci

Oznámení o nefungujícím výdejním parkovacím automatu na parkovišti u ČD Krále Jiřího - doplnění parkovacích lístků

Kontrolní a preventivní činnost

nádraží

parky v ČB + hřiště

Oznámení o znečištění komunikace ul  Žitomířská - odjezd cirkusu, úklid zajištěn ze strany provozovatele cirkusu s technickými službami Mě. Český Brod.

hřbitov

Oznámení o uhynulém holubu - Husovo nám. - výjezd na místo, sebráno, umístěno do kontejneru

Oznámení o vrávorající ženě ul. Komenského, součinnost s PČR, žena ztotožněna, bez zranění, z dechu alkohol, zajištěna doprava do místa bydliště.    

Pochůzková činnost - v okrscích 1 a 4

Psovod + sl. Pes

Pochůzková činnost - náměstí, nádraží ČD, hřbitov, parky podél potoka Šembery

Oznámeni od operačního důstojníka PČR, že v ul. Klučovská nějací muži ohrožují BESIP -  výjezd na místo o události sepsán Ú.Z. č. MUCB 15616/2017

Oznámení operátora život 90, že občanka v ul. Palackého se nehlásí. Prověřeno osoba v pořádku.

Oznámení o nefunkčním parkovacím automatu - A. z Pardubic - výjezd na místo - doplnění parkovacích lístků

Přehled činností MP za měsíc únor 2017

Obsah činnosti Popis činnosti Četnost

tržnice

Český Brod - přechody

Liblice

Odvoz pokladní do KB

Odchyt feny v parku Na Škvárovně, Anglický setr, bílo-černé barvy, Zjištěn majitel, zvíře předáno. 

Doručení písemnosti odbor vnitřních věcí Čj:MUCB 15585/2017

Oznámení o injekční sříkačce u areálu  1. ZŠ - výjezd na místo, provedení sběru injekční stříkačky a umístění do sběrného kontejneru k likvidaci

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

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

Odvoz pokladní do KB

Součinnost s odbory MěÚ

Oznámení o fyzickém napadení v Č. Brodě - Pivovarský park - na místo přivolána RZS - předáno PČR

Oznámení o nefunkčním parkovacím automatu - Husovo nám. - výjezd na místo - doplnění parkovacích lístků

Oznámení o nemohoucím ptákovi, v Šembeře, výjezd na místo, volavka šedá již uhynulá, vyzvednutí ze Šembery, předán kadaver do Veterinární nemocnice

Příjem oznámení a jejich řešení

Oznámení přestupku v dopravě na odbor dopravy MÚ Český Brod , Čj MUCB 11404/2017 

Oznámení o nefuknčním PA - Husovo nám. U fary - doplnění park. Lístků

Oznámení o opilci, který hází koule sněhu na okna v ulici Na Křemínku - výjezd na místo , kontrola okolí při ukončení provozní doby baru MEXIKO

Zahrady

Oznámení o nefungujícím parkovacím automatu U várečky, pokus o zprovoznění, vadný mincovník -  servis.

Asistece PČR OOP Český Brod při zadržení dvou osob v celostátním pátrání v ulici Suvorovova- eskorta zadržených osob na OOP Čj.MUCB 9177/2017

Oznámení o nefunkčním PA - A.z.Pardubic trafika Kos - restartovánm uveden opět do provozu

Výměna parkovacího automatu P+R Klučovská + plnění mincí

Odchyt psů

Oznámení o nálezu mrtvého ptáka před prodejnou Martina - výjezd na místo, proveden sběr kadáveru, 3 kusy

Pochůzková činnost - náměstí, park u Šembery, nádraží, nemocnice

Přestupky a jejich řešení

Oznámení o spícím muži na nám. A z Pardubic - výjezd na místo, muž silně v podnapilém stavu nereagoval - přivolána RZS - otrava alkoholem muž převezen do nemocnice Kolín

Oznámení o kácení stromu v lese u domu mezi Č. Brodem a Kounicemi - výjezd na místo, negativní, oznámeno p. Kopáčkovi k vlastnímu opatření

Oznámení o nefungujícím parkovacím automatu č. 2, - výměna kotouče lístků. 

Oznámení o injekční sříkačce v ul. Palackého na autobusové zastávce - výjezd na místo, provedení sběru injekční stříkačky a umístění do sběrného kontejneru k likvidaci

Výjezd na prověření signálu objektu sběrného dvora v obci Liblice - negativní  pracovníkem špatně odkódováno


