
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 

3.4.2017

4.4.2017

6.4.2017

6.4.2017

6.4.2017

6.4.2017

7.4.2017

9.4.2017

10.4.2017

10.4.2017

10.4.2017

11.4.2017

12.4.2017

12.4.2017

13.4.2017

14.3.2017

Oznámení - místostarosta oznamuje, že NP naházel do Pivovarského rybníka plastové kontajnery na odpad - výjezd, koordinace a asistence při odstraňování 15.3.2017

Alarm na objektu č. 620 - výjezd na místo, kontrola objektu, na místě starosta Bc.Nekolný 18.4.2017

21.4.2017

22.4.2017

22.4.2017

23.4.2017

24.4.2017

25.4.2017

Oznámení o volně pobíhajícím psu ul. Želivského, oznámení prověřeno výskyt psa nezjištěn. 25.4.2017

Zjištěn výskyt RZ 4SC 4439 před poštou na náměstí Arnošta z Pardubic, RZ zajištěna sepsán ÚZ čj. MUCB-27431/2017 25.4.2017

26.4.2017

27.4.2017

2.4.2017

Pochůzková činnost - náměstí, nádraží, sídliště, parky, nemocnice 4-5.4.2017

6.4.2017

Pochůzková činnost - náměstí, nádraží, sídliště, parky, nemocnice 12.-13.4.2017

Pochůzková činnost - náměstí, nádraží, sídliště, parky, nemocnice 15.4.2017

Pochůzková činnost - liblice, náměstí, nádraží, parky 16.-17.4.2017

18.4.2017

22.4.2017

Pochůzková činnost - Liblice, Škvárovna 24.-25.4.2017

Pochůzková činnost - parky podél Šembery, sídliště, hřbitov, Podskalí, Za Jatky, nádraží ČD 30.4.2017

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

ostatní + TPZOV 73/26.700,-Kč

přek. rychlosti 0

zákaz vjezdu 7/ 5.500,-Kč

§ 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 405

20.4.2017

Odvoz pokladní do KB 6.4.2017

Odvoz pokladní do KB 12.4.2017

Odvoz pokladní do KB 13.4.2017

Odvoz pokladní do KB 26.4.2017

29 400 Kč

2 800 Kč

22 042 Kč

28 341 Kč

19 184 Kč

28.4.2017 33 245 Kč

28.4.2017 1 170 Kč

350 Kč

136 532 Kč

Psovod + služební pes

Pochůzková činnost - okrsek č. 6

Oznámení o nefunkčním parkovacím automatu č. 2 u cukrárny nám. A. z. Pardubice - doplnění lístků

Oznámení o povalujícím se muži  u pivovarského rybníka u dětského hřiště. Na místo hlídka + RZS . Muž probuzen 3,66 ‰, převoz na Interní oddělení Oblastní nemocnice Kolín . 

Telefonické oznámení o tekoucí vodě na silnici v ul. Palackého u BČ Pap-Oil- zjištění přes Veolia pravidelné odkalování vodovodního řádu

Oznámení o uvolněné dopravní značce v ul.Jungmannova - zdokumentováno a postoupeno technickým službám

Oznámení o autovraku v ul. Žižkova v Českém Brodě. Předáno Odboru dopravy při MěÚ Český Brod 

Oznámení o muži romské národnosti spícím na schodišti domu čp. 393 ul. Suvorovova - muž probuzen a vykázán z domu.

Asistence PČR v autokempu Zahrady ve věci fyzického napadení a poškození cizí věci - šetří PČR

Telefonické oznámení o sražené srně na silnici č. 12/I mezi křižovatkou Tismice-Nová Ves II - tel. Vyrozumění MS Rostoklaty

Oznámení o rozbité skleněné výplni zadního okna vozu Opel Corsa na parkovišti ul Suvorovova, na místo hlídka MP, předáno PČR čj. MUCB-25727/2017.

Žádost PČR OOP Český Brod o asistenci na LDN Č. Brod k psychicky narušené osobě

Oznámení - na vyhrazeném parkovišti u OD KIK stojí již asi 4 dny vozidlo - výjezd na místo, lustrace v PATRMV, předvolání nepřítomného pachatele přestupku

Oznámení o výskytu injekční stříkačky v podchodu nádraží ČD u výstupu ul. Klučovská, na místo hl. MP, proveden odběr IS do sběrného kontejneru.  

Telefonické oznámení o poškození - vyvrácení litinového sloupku před restaurací Česrný kůň - vyrozuměny Technické služby

Oznámení o nefunkčním automatu č.7 nám.A.z Pardubic - doplnění lístků

Oznámení o nefunkčním parkovacím automatu č. 3 nám. A. z. Pardubice - doplnění lístků

Přehled činností MP za měsíc duben 2017

Obsah činnosti Popis činnosti Četnost

Kontrolní a preventivní činnost

Český Brod - přechody

Zahrady

Žádost PČR o součinnost při pátrání po seberahovi v okolí nádraží ČD v Českém Brodě - nikdo nenalezen - dle info PČR by měla pohřešovaná osoba se vrátila domů

Oznámení o neslušném chování osob u pivovarského rybníka. Na místo hlídka, osoby vykázány a řešeno v kompetenci MP. 

Zadržení 2 osob Rumun + Moldavan po krádeži jízdního kola na nádraží Čj MUCB 25446/2017  - předáno PČR , jízdní kolo zajištěno na Kamerovém dohledu 

Příjem oznámení a jejich řešení

Celkem

Odchyt psů

Stánky 

Odbor vnitřních věcí

13.4.2017

Oznámení o vozidlech parkujících v ul. Jana Kouly na místech vyhrazených pro zákazníky obchodního centra v době mimo provozdní dobu - výzvy pro neprítomné řidiče

Oznámení o výskytu injekční stříkačky na  venkovním parapetu okna obřadní síně MěÚ Č. Brod - výjezd na míst, provedení sběru injekční stříkačky

Pochuzková činnost - v obci Štolmíř, Mexiko, Škvárovna

Příjmy-parkovací automaty

nádraží

hřbitov

parky v ČB + hřiště

tržnice

Oznámení o nefunkční výjezdové závory na parkovišti P+R ul. Klučovská - výjezd na místo závada se nepodařila opravit-zajištění cestou kamerového dohledu servis

Oznámení - v ul. Kollárova u bývalé pekárny někdo rabuje OA - výjezd na místo, info PČR, zjištěn majitel vozidla

Liblice

Oznámení - nefunkční PA č. 7 - zprovoznění automatu

Pochuzková činnost - v obci Liblice, Zahrady a sídliště

Pochůzková činnost - okrsek č. 5

Odbor vnitřních věcí

Český Brod, Mateřská školka Kollárova , modrá učebna

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

Součinnost s odborem životního prostředí - usměrňování provozu při kácení stromů v ul. Žižkova, nám. A. z Pardubic

Přestupky a jejich řešení

Odbor vnitřních věcí

Příjmy- poplatky tržnice

Příjmy-pokuty

20.4.2017

Součinnost s odbory MěÚ

6.4.2017

na místě

složenkou

Odbor vnitřních věcí


