
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 

6.7.2017
8.7.2017
8.7.2017
8.7.2017

10.7.2017
11.7.2017
11.7.2017
12.7.2017
13.7.2017
13.7.2017
17.7.2017
17.7.2017
17.7.2017
17.7.2017
18.7.2017
18.7.2017
19.7.2017
20.7.2017
20.7.2017
21.7.2017
22.7.2017
22.7.2017
24.7.2017
24.7.2017
24.7.2017
27.7.2017

Oznámení  o překážce na chodníku a pozemní komunikaci v ul. Šafaříkova - zpracování Č.j. MUCB.46108/2017 28.7.2017
29.7.2017
29.7.2017
30.7.2017
30.7.2017

15.7.2017
2.7.-3.7.2017
6.-7.7.2017

Pochůzková činnost - náměstí, nemocnice, parky, hřbitov 9.7.2017
Přestupky a jejich řešení
§ 50/1a 200/90 krádež majetkové přest.     0/0,-Kč

ostatní + TPZOV 36/11.100,-Kč
přek. rychlosti 53/32.300,-Kč
zákaz vjezdu 21/15.000,-Kč
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 1138
Měření rychlosti - § 125c/1f3, 4 361/00

2.7.2017
3.7.2017

10.7.2017
12.7.2017
14.7.2017
16.7.2017
18.7.2017
19.7.2017

Krupá - MUCB-44198,199,201,203,204,206,207/2017 22.7.2017
Klučovská MUCB 44211, 44212, 44213, 44214, 44215, 44217/2017 23.7.2017
Součinnost s odbory MěÚ

odvoz pokladní do KB Český Brod peníze z parkovacích automatů 11.7.2017
odvoz pokladní do KB Český Brod peníze z parkovacích automatů 20.7.2017
odvoz pokladní do KB Český Brod 27.7.2017
složení volebních lístků 31.7.2017

Příjmy-pokuty
37 200 Kč
21 200 Kč

Příjmy-parkovací automaty
18 523 Kč
26 787 Kč
23 606 Kč
42 476 Kč

Příjmy- poplatky tržnice
780 Kč

170 572 Kč

31.7.2017

Stánky 
Celkem

Odbor vnitřních věcí

na místě
složenkou

7.7.2017
20.7.2017
13.7.2017

Odbor vnitřních věcí
Odbor vnitřních věcí
Odbor vnitřních věcí

Jungmannova - MUCB 41433, 41430, 41426, 41423, 41422, 41432, 41405, 41414, 41416, 41399, 41444, 41452, 41437/2017
Liblice - MUCB 41750, 41755/2017
Krupá - MUCB 42548, 42556/2017
Poříčany - MUICB 42567/2017
Jungmannova - MUCB 43570, 43571, 43572,43573, 43574,43576,78,79,581,583,585,587,588,590/2017
Liblice, ul. Bylanská - MUCB 43760, 43764/2017

Psovod + služební pes
Pochůzková činnost - okrsek č. 6 a 2
Pochůzková činnost nádraží, náměstí, Škvárovna, parky
Pochůzková činnost - nádraží, náměstí, parky, sídliště, hřbitov

Klučovská MUCB-39951, 52, 53, 55, 56/2017
Nová Ves II Č.j. MUCB-40023,40026,40029/2017

Oznámení o nálezu feny mezi obcemi Český Brod a Kounice, vyvěšeno foto a ÚZ pro případ , že by psa postrádal majitel  z Českého Brodu.
Oznámení o nefunkčním parkovacím automatu č. 4 nám. Husovo - provedení opravy automatu, doplnění lístků

Oznámení o hlasité reprodukci hudby v Č. Brodě, ul. Kollárova - výjezd na místo, hovořeno s odpovědnou osobou a sjednána náprava
Oznámení o hlasité reprodukci hudby ve Štolmíři u kostela - výjezd na místo, hovořeno s odpovědnou osobou a sjednána náprava
Oznámení o poházených patnících na silnici mezi obcemi Č. Brod a Kounice - předáno PČR
Oznámení o slovním a fyzickém napadení v obci Štolmíř. Asistence PČR Český Brod při zákroku proti agresivní osobě. 

Oprava parkovacího automatu č. 7 nám. A. z. Pardubic - doplnění  lístků
Sběr nepoužité injekční stříkačky v ulici Rokycanova
Oznámení KS - signál PCO - výjezd na místo, negativní
Oznámení signál PCO Liblice sběrný dvůr - výjezd na místo, kontrola objektu negativní
Oznámení o vozidle parkujícím v ul. Šafaříkova před garáží, výzva pro nepřítomného řidiče. 
Oznámení o dezorientované promoklé starší ženě v ul. Želivského, zjištěna totožnost, převoz ženy do domova Anna Český Brod. 

Oznámení - ul. Sportovní u viaduktu je prasklý strom a hrozí jeho bezprostřední pád do vozovky - výjezd na místo, zajištění mnístaq a odstranění stromu
Oznámení - řidič nemůže opustit parkoviště Klučovská - umožněn výjezd
Oznámení - řidič nemůže opustit parkoviště Klučovská - umožněn výjezd
Oznámení APK - nález in. Stříkačky v parku u Pivovarského rybníka - proveden sběr
Oznámení o nefunkčním parkovacím automatu č. 3 solární nám. A. z. Pardubic- provedena oprava doplnění lístků do automatu
Telefonické oznámení o nefunkční vjezdové závory na parkoviště P+R ul. Krále Jiřího - výjezd n a místo oprava doplnění kotouče lístků

Telefonické oznámení o blokování vjezdu domu čp. 219 ul. Krále Jiřího a to parkující motorovým vozidlem - výjezd na místo, foto, výzva
Oznámení přestupku v dopravě Čj MUCB 41855/2017 - postoupeno na  odbor dopravy do správního řízení
Oznámení v areálu bývalé polikliniky je vidět pohyb osob - výjezd, kontrola objektu. Přistiženi 2 nezl. Osoby, předány rodičům
Oznámení - vedoucí odboru dopravy oznamuje neoprávněné uzavření silnice č. 108 od sil. 1/12 smět Krupá - provedena fotodokumentace, předáno OD
Oznámení - KS - signál PCO - výjezd na místo, kontrola objektu, negativní
Oznámení - řidička nemůže opustit parkoviště Klučovská - umožněn výjezd

Signál PCO nemocnice - negativní
Oznámení o odcizení bazénové filtrace ze zahrady domu v ulici Prokopa Velikého spolupráce s PČR - kontrola okolních zahrad - odchodová trasa pachatele
Oznámení o spícím muži v ulici Jana Kouly - muž probuzen , provedena kontrola osoby a dechová zkouška a muž byl z místa vykázán
Oznámení o zaparkovaném vozidle v ulici Šafaříkova, které brání ve výjezdu z garáže - výzva pro nepřítomného přestupce
Oznámení o nefungujícím parkovacím automatu u Fary - výměna kotouče lístků. 
Osobní oznámení od občana na dvoře MěÚ o parkujících vozidlech v protisměru na Škvárovně - výjez na místo, foto, výzvy

hřbitov
parky v ČB + hřiště
tržnice
Liblice
Zahrady
Příjem oznámení a jejich řešení

Přehled činností MP za měsíc červenec 2017

Obsah činnosti Popis činnosti Četnost
Kontrolní a preventivní činnost
nádraží
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