
Kontrola nástupišť , vestibulu + podchod  - dodržování tabákového záko    denně
Pochůzková činnost uvnitř hřbitova - prevence + veřejný pořádek denně
Pochůzková činnost - venčení psů / řešení přestupků / + veřejný pořáde      denně
Výběr poplatků + zajištění veřejného pořádku , dohled na parkováním n   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 

1.11.2017
1.11.2017
2.11.2017
2.11.2017
3.11.2017
6.11.2017
6.11.2017
8.11.2017
10.11.2017
10.11.2017
11.11.2017
14.11.2017
14.11.2017
16.11.2017
16.11.2017
19.11.2017

21.11.2017

21.11.2017
21.11.2017
21.11.2017
21.11.2017
22.11.2017

Oznámení - před restauraci Šenk leží na zemi delší dobu muž - výjezd na místo, nikdo nezastižen 22.11.2017
22.11.2017
24.11.2017
25.11.2017
25.11.2017
27.11.2017

Oznámení o nálezu dvou motocyklů zn. Jawa 05 ve stráni nad fotbalovým stadiónem - souvislost s vloupáním do garáže domu v ul. Tuchorazská, zajištění MČ , předáno PČR 27.11.2017
Oznámení o podnapilé osobě v ul. Lázeňská - osoba předána do místa bydliště ve Štolmíři 27.11.2017
Sběr injekční stříkačky v ul. Podskalí 27.11.2017

29.11.2017
29.11.2017
29.11.2017
29.11.2017
29.11.2017
29.11.2017
30.11.2017

Kombinovaná Hlídka Český Brod, Liblice, Štolmíř Zahrady 3.-4.11.
7.-8.11.

Kombinovaná Hlídka Český Brod, Liblice, Štolmíř 11.-12.11.
Přestupky a jejich řešení
§ 8 z.č. 251/2016 Sb.  krádež majetkové přest.     0
§ 125c/1k z.č.361/2000 Sb. ostatní 19/20.600,-Kč
§ 125c/1f3,4 z.č.361/2000 Sb. přek. rychlosti 15/9.000,-Kč
§ 125c/1k z.č.361/2000 Sb. zákaz vjezdu 27/16.400,-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 1/200,-Kč
§ 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 812
Měření rychlosti - § 125c/1f3, 4 361/00
Jungmannova - MUCB- 74479-74817. 14.11.2017
Jungmannova - MUCB-76322, 76324/2017 22.11.2017
Odchyt psů
Odchyt psa v obci Zahrady - převoz do útulku v Lysé n.labem 17.11.2017
Součinnost s odbory MěÚ
Odbor vnitřních věcí odvoz pokladní do KB 8.11.2017
Odbor vnitřních věcí odvoz pokladní do KB 10.11.2017
Odbor vnitřních věcí převoz 12 balíků  papíru z tiskárny Úvaly na MÚ 21.11.2017
Odbor vnitřních věcí 23.11.2017
Odbor vnitřních věcí 29.11.2017
Odbor vnitřních věcí odvoz pokladní do KB 30.11.2017
Příjmy-pokuty
na místě 36 800 Kč
složenkou 9 400 Kč
Příjmy-parkovací automaty

32 977 Kč
26 283 Kč
24 534 Kč

30.11.2017 27 952 Kč
Příjmy- poplatky tržnice
Stánky 200 Kč
Celkem 158 146 Kč

9.11.2017
16.11.2017
23.11.2017

odvoz peněz z parkovacích automatů do KB
odvoz pokladní do KB

hřbitov

Přehled činností MP za měsíc listopad 2017

Obsah činnosti Popis činnosti Četnost
Kontrolní a preventivní činnost
nádraží

parky v ČB + hřiště

Oznámení o volně pobíhajících ovcích v obci Zahrady - na místě zjištěné povalené pole oplocení od spadlých větví, odstranění větví, zahnání ovcí + oprava pole pletiva

Oznámení o krádeži v OD BILLA Český Brod , pachatel zadržen , spis zpracován a předán k vyřešení na odbor vnitřních věcí při MěÚ Český Brod 

Oznámení - řidička nemůže vyjet z pa Klučovská

Příjem oznámení a jejich řešení

Oznámení - výjezd z parkoviště Krále Jiřího

Oznámení - v obci Liblice majitelce na pozemek vnikl pes a svázal se s její fenou - instrukce po telefonu, výjezd na místo, pes předán majiteli, vyřízeno blokově

Oznámení - v ul. Smetanova pobíhá volně pes - výjezd na místo, pes odchycen, předán na místě majiteli

Oznámení o rušení nočního klidu v hotelu Apeyron. Na místě dohodnuto s provozní hotelu, že zajistí aby při kouření před provozovnou již hosté nehlučeli. 

tržnice

Oznámení PČR o pobíhajícím psu ul. Kollárova, prověřeno, výskyt psa nezjištěn.

Liblice
Český Brod - přechody

Oznámení - na parkovišti ul. Klučovská svítí obsazeno a je zde ještě plno volných míst - předáno KS M ČB

Oznámení o odchyceném psu v obci Liblice - výjezd na místo, zjištění majitele - předání psa od nálezce majiteli na místě 

Zahrady

Vlastní - výměna lístku PA č. 6

Oznámení o nefunkčním parkovacím automatu č.3, doplněny parkovací lístky

Oznámení o volně pobíhajících psech na Škvárovně - kontrola ulic Pod Velkým Vrchem a Ruská - negativní , poté zjištěn výskyt psů asistenty PK , kteří poté nalezli i majitele

Oznámení o odchyceném psu v obci Liblice - výjezd na místo, zjištění majitele - předání psa od nálezce majiteli na místě 

Oznámení TS - špatně zaparkovaná vozidla ul. Žižkova - výjezd na místo, výzva nepřítomnému pachateli

Telefonické oznámení z tel. č. 775122489, že v ul. Na Cihelně vozidla parkují na přechodu pro chodce a v protisměru a žádá zjednání nápravy - výjezd na místo,  foto

Oznámení - řidička nemůže vyjet z parkoviště P+R Krále Jiřího - výjezd, umožněn výjezd

Oznámení o vozidle, které blokuje vjezd do Jatek Č. Brod ( podezřelá osádka OA ) - lustrace osob + vozidla v PATROS + PATRMV negativní - osádka vyzvána k odstranění
nepojízdného vozidla 

Oznámení o nefungující vjezdové závoře parkoviště Krále Jiřího, výměna parkovacího kotouče lístků, zprovozněno.

Odchyt Agamy Vousaté v ulici Kollárova - umístění na veterinární kliniku v Českém Brodě

Kombinovaná Hlídka Český Brod, Liblice, Štolmíř 

Psovod + služební pes

Oznámení o zavřené kočce v podzemí města Český Brod. Zjištěno, že kočka otvorem v RC Kostička vnikne svévolně dovnitř a vždy následně dle svých potřeb podzemí opustí. 

psů v ulici Bulharská , který si psy převzal

Oznámení o neoprávěném záboru komunikace v ulici Marie Majerové - věc oznámena na odbor dopravy MÚ s možností na zapomenuté značení při výkopových pracích 

Oznámení - před vjezdem ul. B. Němcové stojí vozidlo a majitel nemůže vyjet - lustrace, pokus o přivolání majitele, negativní, výzva
Oznámení o parkování v křižovatce v ulici Vítězná a 5. května - nemožnost projetí křižovatkou kočárkem - na místě vypsány výzvy pro nepřítomného přestupce

Oznámení - řidička nemůže vyjet z pa Klučovská - umožněn výjezd

Usměrňování dopravy na křižovatce Krále Jiřího x Jana Kouly - místo dopravní nehody, neprůjezdná křižovatka

Oznámení o nálezu platební karty . Zjištěn majitel karta předána. MUCB 76358/2017

Doplnění parkovacích lístků, parkoviště P+R, Krále Jiřího

Oznámení o vozidlech, které blokují výjezdy před domy v ulici Šafaříkova - sepsány výzvy pro nepřítomné přestupce
Oznámení o nefunkčním parkovacím automatu č.5, doplněny parkovací lístky
Oznámení o nefunkčním parkovacím automatu č.6, doplněny parkovací lístky
Oznámení - řidičnemůže vyjet z pa Klučovská - umožněn výjezd
Oznámení - řidič nemůže vyjet z pa Klučovská - umožněn výjezd
Oznámení - řidič nemůže vyjet z pa Klučovská - umožněn výjezd - NAHLAŠENO jako závada přes KD + trvalé otevření výjezdové závory
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