
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 
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Oznámení o muži , který rozebírá vrak vozidla u Pivovarského rybníka. Muž ztotožněn a po podání vysvětlení zjištěno, že vrak vozidla byla pro něj nejlepší možnost k přespání. Vyřešeno na místě.   25.1.2018
Oznámení o muži vypouštějícím pneumatiky u motorového vozidla v ul. Rakycanova . Muž zjištěn a předán PČR k provedení dalších opatření . 28.1.2018
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17.1.2018

§ 8 zák. č. 251/2016 Sb. majetkové přest.     1/500,- Kč
§ 125c/1k z.č.361/2000 Sb. ostatní 66/23.000,-Kč
§ 125c/1f3,4 z.č.361/2000 Sb. přek. Rychlosti 12/ 6.500,-kč
§ 125c/1k z.č.361/2000 Sb. zákaz vjezdu 9/4.700,-Kč
§ 125c/1k z.č.361/2000 Sb. ostatní - přestupky cyklistů, chodců 0
 zák.č 65/2017 Sb. přestupky na úseku ochrany před alkoholismem jinými toxikomaniemi 0
§ 4 odst. 2 zák.č.251/2016 Sb. ostatní přestupky proti pořádku OZV 0
§ 5 zák. č.251/2016 Sb. přestupky proti veřejnému pořádku 0
§ 7 zák.č. 251/2016 Sb. přestupky proti občanskému soužití 0
§ 10 odst.2,3 zák.č.553/1991 Sb. přestupky v dopravě - zkrácené řízení, správní řízení 1166

odvoz pokladní do KB Český Brod pro peníze 2.1.2018
odvoz pokladní do KB Český Brod 11.1.2018
odvoz pokladní do KB Český Brod 15.1.2018
Počítání tříkrálovské sbírky 15.1.2018

Odbor vnitřních věcí volební lístky 18.1.2018
Odbor vnitřních věcí odvoz peněz z parkovacích automatů do KB Český Brod 18.1.2018
Odbor vnitřních věcí Prezidentské volby 2018 26.1.2018
Odbor vnitřních věcí odvoz pokladní do KB 31.1.2018
Příjmy-pokuty
na místě 31 400 Kč
složenkou 3 300 Kč
Příjmy-parkovací automaty
11.1.2018 30 339 Kč
18.1.2018 24 519 Kč
25.1.2018 23 049 Kč
31.1.2018 21 213 Kč
Příjmy- poplatky tržnice
Stánky 0 Kč
Celkem 133 820 Kč

Měření rychlosti - § 125c/1f3, 4 361/00
ul. Jungmannova MUCB 6895, 6912, 6916, 6920, 6922, 6925, 6931, 6935, 6943, 6950, 6957, 6959
Odchyt psů

Odbor vnitřních věcí

Součinnost s odbory MěÚ
Odbor vnitřních věcí
Odbor vnitřních věcí
Odbor vnitřních věcí

Telefonické oznámení o mrtvém holubu na chodíku před domem čp. 304 v ul. Komenského - provedení sběru

Telefonické oznámení o mrtvém holubu z boční strany Sokolovny - provedení sběru
Doplnění parkovacích lístků PA č. 3

Psovod + služební pes
Odchyt psa německého ovčáka na zahradě bez čp. ul. Průmyslová Liblice Čj MUCB 4563/2018
Přestupky a jejich řešení

Telefonické oznámení o nefunkčním parkovacím automatu č. 2 nám A. z Pardubic - provedena oprava automatu doplnění lístků

Spolupráce s volební komisí okrsek 8 - 5x volba v místě bydliště mobilní volební urnou

Oznámení OD PČR o muži , který kope do dveří výlohy cukrárny na nám. A z Pardubic - výjezd na místo, zjištění osoby , která dveře poškodila , předvedení na PČR k prokázání totožnosti - předáno PČR

Doplnění lístků u vjezdové závory na parkovišti P+R ul. Krále Jiřího

Telefonické oznámení o mrtvých holubech v ul. Vítězná - provedení sběru

Oznámení o nefunkčním parkovacím automatu č. 4, výměna kotouče.

Oznámení o volně pobíhajícím psu v ul. Krále Jiřího - pes odchycen - předán majiteli
Oznámení o nefunkčním parkovacím automatu č. 7 prostředek náměstí - provedení opravy automatu -  doplnění lístků
Oznámení o nefunkčním parkovacím automatu U Sojků, zaseklý mincovník, opraveno. 

Oznámení o krádeži v OD lidl, výjezd na místo, vyřešeno příkazovým blokem na místě zapalceném

Oznámení o pobíhajícím psu u nádraží ČD, prověřeno, výskyt psa nezjištěn.

Oznámeno, že v OD LIDL byl proveden záchyt. Příjezd na místo. Předáno PČR 

Asistence PČR při řešení přestupku v restauraci Lidový dům.

Oznámení o poraženém dopravním značení mezi obcí Štolmíř a siln. Směr Liblice - postavení dopravních značek B1 do stojanů v obou směrech

Oznámení o nefunkčním parkovacím automatu č. 3, výměna kotouče.

Spolupráce s volební komisí okrsek 4 - 7x volba v místě bydliště mobïlní volební urnou

Oznámení o krádeži dvou lahví vodky v OD lidl, na místo hlídka MP, věc zpracována po čj. MUCB-3290/2018

Oznámení o poraněném divokém praseti na poli u hřiště v obci Liblice - výjezd na místo, vyrozumění a vyžádání na místo Myslivecké sdružení Klučov které provedlo dostřel prasete na místě na poli

Zahrady
Český Brod - přechody

Oznamení o podnapilém muži v ul. V Chobotě, na místo hlídka MP,nezjištěno zranění, muž zvednut rozchozen.

Telefonické oznámení o blokování výjezdu ze dvora v ul. Masarykova - výjezd na místo, výzva pro nepřítomného řidiče, foto

Příjem oznámení a jejich řešení
Doplnění lístků PA Klučovská

Kontrolní a preventivní činnost

Přehled činností MP za měsíc prosinec 2018

Obsah činnosti Popis činnosti Četnost

Liblice

hřbitov
nádraží

tržnice
parky v ČB + hřiště
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