
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 

4.4.2018
4.4.2018
4.4.2018
4.4.2018
6.4.2018
7.4.2018
7.4.2018
8.4.2018
9.4.2018
9.4.2018
9.4.2018

11.4.2018
11.4.2018
12.4.2018
13.4.2018
16.4.2018
16.4.2018
18.4.2018
19.4.2018
24.4.2018
24.4.2018
24.4.2018
27.4.2018
27.4.2018

Žádost OD PČR Kolín o zákrok v ulici 28.října při vykázání osoby z bytu - výjezd na místo, vykázání, předáno PČR 27.4.2018
Oznámení o fyzickém napadání před budovou ČD Český Brod. Ženy ztotožněny a zjištěna družská výměna názoru. Řešeno na místě  29.4.2018

29.4.2018
Doplnění parkovacích lístků do automatu č.2 u cukrárny 30.4.2018
Doplnění lístků do automatu vjezdová závora na parkoviště ul. Klučovská 30.4.2018
Oznámení o nwfunkčním solárním parkovacím automatu č. 3 u České pošty - oprava automatu zaseklá mince v mincovníku 30.4.2018

1.4.2018
Pochůzková činnost parky, nádraží ZZN 5.4.-6.4.2018

9.4.-10.4.2018
Ukázka práce policejního psovoda a psa - Břežany II 14.4.2018
Kombinová hlídka Č Brod, Liblice, Štolmíř 21.-22.4.2018
Pochůzková činnost parky, nádraží ZZN, Liblice 27.-28.4.2018

§ 8 zák.č.251/2016 Sb. majetkové přest.     2/7.000,-Kč
§ 125c/1k zák.č.361/2000 Sb. ostatní + TPZOV 72/21.900,-Kč
§ 125c/ 1f 3,4 zák.č.361/2000 Sb. přek. rychlosti 30/14.500,-Kč
§ 125c/1k zák.č.361/2000 Sb. zákaz vjezdu 21/14.500,-Kč
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 a NO 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 981

4.4.2018
8.4.2018

Jungmannova Č.j. MUCB- 22139,22140,22147,22148,22154/2018 10.4.2018
Klučovská č.j. MUCB 23113,14,15/20108 13.4.2018
Jungmannova čj. MUCB-24073,081,087,093,099,122,131,138,139,141,142/2018 17.4.2018

18.4.2018

19.4.2018
23.4.2018

stěhování stolů na zastupitelstvo, zajištění pitné vody 4.4.2018
odvoz pokladní do banky 4.4.2018

odbor vnitřních věcí odvoz pokladní do KB Český Brod 10.4.2018
odbor vnitřních věcí odvoz pokladní do banky 12.4.2018

odvoz pokladní do banky 16.4.2018
odvoz pokladní do banky 25.4.2018
odvoz pokladní do banky 30.4.2018

40 100 Kč
17 800 Kč

17 151 Kč
27 318 Kč
28 190 Kč

30.4.2018 43 131 Kč

1 000 Kč
174 690 Kč

Přehled činností MP za měsíc duben 2018

Obsah činnosti Popis činnosti Četnost

Kontrolní a preventivní činnost

Oznámení PČR o vozidle blokujícím výjezd ze vrat na druhé straně komunikace v ulici Zárubova - výjezd na místo, lustrace vozidla , zajištěno přeparkovaní vozidla

Oznámení kamerového dohledu o narušení objektu MŠ Sokolská - výjezd na místo + kontrola objektu - negativní

Oznámení KS - na púarkkovišti P+R ul. Krále Jiřího dochází lístky - provedena výměna

nádraží
hřbitov

tržnice
Liblice

parky v ČB + hřiště

Oznámení o injekčních stříkačkách na hrázi Nouzovského rybníku - výjezd na místo, provede sběr
Oznámení občanem na služebně MP, že v ul. Žitomířská je otevřená el. rozvodná skříň - výjezd na místo provedení uzavření el. rozvodné skříně

Oznámení - osobě v OA došly pohonné hmoty, nezná město, ve voze malé dítě - výjezd na místo poskytnuta pomoc

Celkem

Odchyt psů

Stánky 

odbor tajemníka

12.4.2018

Oznámení PČR - žádost o součinnost při pátrání po osobě k dodání do VTOS - osoba LS vypátrána

Příjmy- poplatky tržnice

Příjmy-pokuty

Oznámení o skutečnosti, že se na nákladovém nádraží myje kontaminovaný vlak vzdušným proudem. Předáno PČR z důvodu nemožnosti vstupu strážníků do uzavřeného areálu a navíc do kolejového tělesa. 

Oznámení o nálezu injekční stříkačky - Husovo nám. - proveden sběr

Oznámení - v parku v Jungmannově ulici se pohybují na dětském hřišti osoby zanedbaného zevnějšku - výjezd na místo, vykázání z místa dětského hřiště

Český Brod - přechody

Oznámení PČR o poškozeném dopravním značení v ulici Jana Kouly - hlavní silnice s vyobrazením tvaru křižovatky - cestou odboru dopravy MÚ informována SUS - oprava značení

Sběr injekční stříkačky v ulici Klučovská

Oznámení- v ul. Klučovská oznamovatelka nalezla volně pobíhajícího psa- výjezd na místo, dle osobní znalosti zjištěn a informován majitel, který si jej převzal

Zahrady
Příjem oznámení a jejich řešení
Oznámení o dvou volně pobíhajících psech v ul. Žitomířská - výjezd na místo psi nenalezeni. 

Oznámení o 2 injekčních stříkačkách v ulici Masarykova "DOLINA" - výjezd na místo, provede sběr

Oznámení o injekčních stříkačkách v areálu STS - výjezd na místo proveden sběr

Oznámeni o nálezu injekčních stříkaček za tribunou v areálu sport. Haly - sebráno 7 ks injekčních stříkaček 

Pochůzková činnost parky, nádraží ZZN

Oznámení o srně v areálu bývalého výkupu jablek v ul. Krále Jiřího - výjezd na místo, zjištěn zkutečný stav věci a předáno Mysliveckému sdružení Klučov

Oznámení o nálezu autovraku, znečištění komunikace . MUCB 23069,23070,23072/2018 - předáno příslušným odborům MěÚ Český Brod 

Oznámení PČR o krádeži v prodejně BILLA - výjezd na místo, výřešeno v příkazním řízeni, zpracován Ú.Z. Č.J. MUCB 25578/2018
Sběr injekční stříkačky v ulici Palackého

Psovod + služební pes

odchyt psa bernský salašnický na nádraží ČD + odvoz psa do útulku v Lysé nad Labem Čj MUCB 25170/2018

Oznámení o vozidle parkujícím na chodníku v ul. Prokopa Velikého - výjezd na místo, dána výzva pro nepřítomného řidiče

Oznámení o opřeném jízdním kole v ulici Za nemocnicí - zajištění kola , zpracován ÚZ o nálezu Čj MUCB-23942/2018

Oznámení o injekčních stříkačkách na komunikaci směrem ze Štolmíře na Kounice - výjezd na místo, proveden sběr

Doplnění parkovacích lístků do automatu č.7

Pochůzková činnost parky, nádraží ZZN

odchyt psa fenky Yorkshiere-teriera šedé barvy na sídlišti 28. října na parkovišti Č.j. MUCB-24567/2018

Klučovská MUCB 24367,68,69,71,74/2018

Jungmannova - Č.j. MUCB 20946, 20948, 20949, 20950, 20951/2018 

Přestupky a jejich řešení

Poříčany - Č.j. MUCB 21203/2018

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

19.4.2018

Součinnost s odbory MěÚ

5.4.2018
Příjmy-parkovací automaty
složenkou
na místě

odbor vnitřních věcí

odbor vnitřních věcí

odbor vnitřních věcí
odbor vnitřních věcí
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