
Kontrola nástupišť , vestibulu + podchod  - dodržování tabákového zákona + veř  denně
Pochůzková činnost uvnitř hřbitova - prevence + veřejný pořádek denně
Pochůzková činnost - venčení psů / řešení přestupků / + veřejný pořádek v parc    denně
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 

2.2.2018
Oznámení - v areálu ZUŠ Kollárova se pohybuje osoba, podezřelá z užívání OPL - výjezd na místo, kontrola osoby, nezjištěno protiprávní jednání 2.2.2018

3.2.2018
3.2.2018
3.2.2018
5.2.2018
5.2.2018
6.2.2018
6.2.2018
6.2.2018
8.2.2018
9.2.2018
10.2.2018
10.2.2018
17.2.2017
18.2.2018
20.2.2018
20.2.2018
23.2.2018
23.2.2018
25.2.2018

Doplnění parkovacích lístků - ul.  Krále Jiřího 26.2.2018
26.2.2018

Oznámení o zamrzlé labuti na Podviničním rybníku - prověřeno labutě nezamrzlé, volný pohyb. 26.2.2018
26.2.2018
28.2.2018

§ 125c/1k zák.361/2000 Sb. zákaz vjezdu    9/ 5.500,-Kč
§ 125c/1 f 3,4 zák.č. 361/2000Sb. překročení rychlosti 0
§ 125c/1k zák.361/2000 Sb. parkování 65/22.600,-Kč
§ 125c/1k zák.361/2000 Sb. přestupky cyklistů 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
§ 8 zák. č. 251/2016 Sb. přestupky proti majetku 1/1.000,-Kč
§ 10 odst.2,3 zák.č.553/1991 Sb. přestupky v dopravě - zkrácené řízení 670

3.2.2018
Odchyt psa zlatého retrívra spícího před domem čp. 922 ul. K Dolánkám - umístění do kotce Č.j. MUCBV-7998/2018 - předání majiteli 3.2.2018
Odchyt psa- kříženec labrador retievra u garáží u Pivovaru - MUCB-9275/2018 - předán majiteli 10.2.2018
Odchyt psa černého labradora na dvoře domu čp. 22 nám Arnošta z Pardubic- umístění do kotce Č.j. MUCB-12206/2018 25.2.2018
Odvoz psa labradora po uspání do útulku Lysá nad Labem. 26.2.2018

odvoz peněz z parkovacích automatů do KB 15.2.2018
odvoz peněz z parkovacích automatů do KB 22.2.2018
odvoz na místní šetření Doubravčice 23.2.2018

Příjmy-pokuty
na místě 26 100 Kč
složenkou 3 900 Kč
Příjmy-parkovací automaty
8.2.2018 25 811 Kč
15.2.2018 23 400 Kč
22.2.2018 25 074 Kč
28.2.2018 19 074 Kč
Příjmy- poplatky tržnice
Stánky 0 Kč
Celkem 123 359 Kč

Přehled činností MP za měsíc únor 2018

Obsah činnosti Popis činnosti Četnost

tržnice

Český Brod - přechody
Liblice

Kontrolní a preventivní činnost
nádraží

parky v ČB + hřiště

Odbor stavební a územního plánování

Součinnost s odbory MěÚ

Oznámení o krádeži v OD Billa Český Brod ul. J. Kouly, vyřešeno jako přestupek proti majetku

Oznámení o nálezu uhynulého holuba - odvezeno do veterinární nemocnice Český Brod k likvidaci

Oznámení o nemožnosti výjezdu přes závoru z parkoviště u nádraží Kr. J. -  zprovozněno.  

Oznámení o pobíhajícím psu v objektu č.p. 22 nám Arnošta z Pardubic - proveden odchyt viz kolonka odchyt psů

Odbor vnitřních věcí

Odchyt psů

Přestupky a jejich řešení

Doplnění lístků do parkovacího automatu č. 1 nám Arnošta z Pardubic

hřbitov

Oznámení - Na Škvárovně se v doúpoledních hodinách pohyboval muž, který prováděl podomní prodej, již delší dobu je pryč - příjem oznámení, doporučeno oznámit na OVV MÚ, informace zvěře    

Zahrady
Příjem oznámení a jejich řešení

Telefonické oznámení o volně pohybujícím se psu zlatého retrívra na náměstí Arnošta z Pardubic  - viz kolonka odchyt psů - předání majiteli

Oznámení o muži  ležícím u kontejneru na zemi v ul. Žitomířská. Muž byl postaven na nohy a byl opětovně naučen chůzi. Následně z  místa odešel. 

Oznámení OD OŘP Kolín o muži, který na nádraží ČD slovně napadá cestující. Prohlídka nádraží společně s PČR  bez poznatku. 

Odbor vnitřních věcí

Odchyt psa křížence zlatého retrívra na náměstí Arnošta z Pardubic - umístění do kotce Č.j. MUCB-7996/2018 - předání majiteli

Součinnost s PČR v prodejně LIDL při šetření TČ - krádež

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

Asistence při otevírání bydu v č.p. 62
Oznámení - oznamovatel nemůže vyjet z parkoviště P+R Krále Jiřího - výjezd na místo, umožnění vyjetí
Doplnění parkovacích lístků PA 3

Oznámení operačního důstojníka PČR, že silnice směr Kounice je neprůjezdné z důvodu námrazy a dopravní nehody - uzavření silnice do vyšetření DN a sjízdnosti komunikace

Asistence PČR při střežení odcizeného vozidla

Oznámení o spícím muži ve vestibulu nádraží - muž byl podnapilý a hlídkou MP vykázán z prostor ČD

Oznámení u parku Jungmannova pobíhá světlý pes -labrador a ohrožuje BESIP - výjezd na místo - odchyt MUCB-9275/2018

Oznámení o pohybu podezřelého vozidla v obci Štolmíř - výjezd hlídky MP na místo, provedeno šetření, výskyt podezřelého vozidla nezjištěn

Telefonické oznámení o spícím psu zlatého retrívra  u domu čp. 922 ul. K Dolánkám - viz kolonka odchyt psů - předání majiteli

Oznámení operačního důstojníka PČR, že v prodejně Penny market je problém s agresivním zákazníkem - vyřešeno předáním přestupku ke správnímu řízení

Oznámení o špatně parkujícím vozidle v ul. Žižkova - Mozartova. Řešeno v kompetenci MP Český Brod  
Oznámení o mrtvém holubovu na silnici v u. Komenského v Českým Brodě. Proveden sběr . 
Oznámení o vozidle bránícím výjezdu z garáže v ul. Masarykova. Vyřešeno v kompetenci MP Český Brod 
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