
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 krádeži zboží v prodejně Enapo č. 7 nám A. z. Pardubic - zpracováno jako přestupek proti majetku Č.j. MUCB-33303/2018 řešeno na místě blokově 24.5.2018
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30.5.2018
30.5.2018
31.5.2018
31.5.2018
31.5.2018

2.5.2018
Pochůzková činnost parky, nádraží ZZN 3.5.2018
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14.5.2018
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Přestupky a jejich řešení
§ 8 zák.č.251/2016 Sb. majetkové přest.     1/1.000,-Kč
§ 125c/1k zák.č.361/2000 Sb. ostatní + TPZOV 37/14.200,-Kč
§ 125c/ 1f 3,4 zák.č.361/2000 Sb. přek. rychlosti 43/25.100,-Kč
§ 125c/1k zák.č.361/2000 Sb. zákaz vjezdu 18/11.000,-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 1230
Měření rychlosti - § 125c/1f3, 4 361/00
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Český Brod ul. Tuzchorazská - 0 24.5.2018
Český Brod ul. Krále Jiřího nádraží 0 24.5.2018
Liblice ul. Bylanská 0 24.5.2018
Nová Ves II. Č.j. MUCB 33562/2018 26.5.2018
Poříčany  Č.j. MUCB-33564, 33565, 33567/2018 27.5.2018

29.5.2018
Český Brod ul. Krále Jiřího nádraží 0 30.5.2018
Odchyt psů

2.5.2018
20.5.2018
21.5.2018
22.5.2018
30.5.2018

Součinnost s odbory MěÚ
odvoz pokladní do banky 2.5.2018
odvoz věcí pro IC na akci Feneg 12.5.2018
odvoz pokladní do banky 22.5.2018
doručení písemnosti Č.j. MUCB-32571/2018 24.5.2018
odvoz peněz z parkovacích automatů do KB Český Brod 24.5.2018
odvoz a asistence šetření v obci Štolmíř 24.5.2018

odbor vnitřních věcí odvoz pokladní do banky 29.5.2018
odvoz pokladní do banky 31.5.2018

Příjmy-pokuty
na místě 35 900 Kč
složenkou 15 400 Kč
Příjmy-parkovací automaty
10.5.2018 34 359 Kč
17.5.2018 29 735 Kč
24.5.2018 28 008 Kč
31.5.2018 30 564 Kč
Příjmy- poplatky tržnice

750 Kč
174 716 KčCelkem

Stánky 

Klučovská Č.j. MUCB - 28839, 28841, 28843, 28845/2018

odbor vnitřních věcí

Klučovská Č.j. MUCB 30964, 30967, 30969, 30970, 30971, 30973, 30974, 30976/2018
Jungamnnova Čj MUCB - 29176, 29179, 29183, 29184, 29187, 29189, 29190, 29192, 29195, 29199/2018
Poříčany Č.j. MUCB- 29034, 29041, 29046/2018

Odbor životníhop prostředí 

odchyt feny německého ovčáka v obci Zahrady Č.j. MUCB 32438/2018 - předáno majiteli

Liblice Č.j. MUCB 34571,2,4,8,82/2018 

Oznámení o výskytu volně pobíhajícího psa na náměstí - prověřeno, výskyt psa nezjištěn. 

Liblice Č.j. MUCB 31288/2018

Pochůzková činnost parky, sídliště
Pochůzková činnost v obci Štolmíř

Kombinová hlídka Č. Brod, Liblice Štolmíř

Oznámení o rušení nočního klidu v ulici Sportovní - vyřešeno domluvou
oznámení o volně pobíhajícím psu v obci Zahrady - proveden odchyt

Oznámení o docházejících parkovacích lístcích parkoviště Klučovská, výměna kotouče parkovacích lístků.

Oznámení - u OD Lidl stojí uprostřed parkoviště osobní vozidlo- výjezd na místo, zjištěn majitel, zajištěno přeparkování - vozidlo v poruše.

Oznámení - poruacha PA č. 4 - zprovozněn

nádraží

Liblice

Spolupráce s PČR - žádost o předvedení osoby - šetřením zjištěn pobyt osoby - předána PČR OOP Český Brod

Oznámení o muži, který v bytě upadl a nemůže vstát - výjezd na místo, pomoc muži. Ke zranění nedošlo, RZS nepřivolána
Příjem oznámení a jejich řešení

Oznámení o sražené usmrcené srně v pravém silničním příkopu k obci Tismice. Telefonicky kontaktováno myslivecké sdružení honitba Tismice které provedlo odklizení srny z příkopu 
Prověření objektu alarm Technické služby garáž- výjezd na místo, kontrola objektu negativní

Oznámení . Na křižovatce u vet. Polikliniky po slinici pobíhá hznědý malý pes - výjezd na místo - pes nenalezen

Oznámení - nefunkční automat vjezd na parkoviště P+R - výjezd - doplnění lístků

Oznámení PČR - kolem ZŠ v ul. Žitomířská se potuluje pes - setr - výjezd, proveden odchyt feny NKO

Zahrady

Přehled činností MP za měsíc květen 2018

Kontrolní a preventivní činnost

Obsah činnosti Popis činnosti Četnost

hřbitov

Oprava PA č. 4 - uvolnění ucpaného minconíku

Oznámení o nefunkčním PA č. 4 - zaseknuté lístky - provedena úprava lístků

Oznámení - v lékárně u věže se udělalo špatně starému muži - výjezd na místo - lékařskéošetření odmítl, nejevil známky zranění ani slabosti, odmítá pomoc ze strany MP 
Oznámení - ul. 28. října parkuje špatně vozidlo - výjezd na místo - nezjištěno protiprávní jednání

Oznámení - nefunkční parkovací automat č. 3, 2 - zprovoznění, výměna lístků

parky v ČB + hřiště
tržnice

Doplnění lístků PA č. 3

Český Brod - přechody

Spolupráce s PČR - prověření oznámení o pohybu podnapilých osob na silnici mezi Č. Brodem a Kounicemi  - výjezd na místo negativní 

Psovod + služební pes

Oznámení obsluhy ČD , že na 3 nástupišti se pohybuje žena, která je zmatenáu a mluví cizím jazykem. Na místě zjištěna žena, která nežádá o pomoc. Vzhledem k tomu, že nemá lístek byla vykázána. 

Oznámení o zraněné srnce v areálu bývalého pivovaru, vyrozuměno myslivecké sdružení p. Šebek, který učinil následná opatření. 

Pochůzková činnost parky, nádraží ZZN

Oznámení o volně pobíhajícím psu v ul. Štolmířská, prověřeno, vyskyt psa nezjištěn. 
Oznámení operačního PČR o ležícím podnapilém muži v ulici Krále Jiřího - muž byl hlídkou MP doprovozen do místa bydliště v Č. Brodě

Oznámení o sražené srnce na sil. Z Č. Brodu na Štolmíř - výjezd na místo, srnka nenalezena
Oznámení o toulavém psu v obci Zahrady, na místo, odchyt psa MUCB-34631/2018

Pochůzková činnost v obci Liblice

Prověření objektu MŠ ul. Sokolovská- alarm na objektu. Výjezd na místo, kontrola objektu negativní
Oznámení o injekčních stříkačkách v areálu nohejbalu - proveden sběr

Oznámení - nefunkční PA 4 - oprava

odbor tajemníka

odchyt feny německého krátkosrstého ohaře, Český brod, ul. Žitomířská Č.j. MUCB 27985/2018 - předáno majitelce

převzetí psa černošedý kříženec na služebně MP Čj : MUCB 32537 / 2018 14 dní běhal v penzionu Lonská a v útulku jim řekli, že mají zaplatit 5.000 ,-Kč , tak ho odvezli na služebnu MP
 Odvoz psa MUCB 32537/ 2018 do útulku v Lysé nad Labem

Pochůzková činnost parky, nádraží ZZN

Oznámení PČR - v areálu školní jídelny pobíhá pes - fena NKO, zajištění psa, zjištění a info majiteli, předáno na místě majiteli

odbor vnitřních věcí

odbor vnitřních věcí

odbor vnitřních věcí

odbor vnitřních věcí

Nová Ves II. Č.j. MUCB 29014,29017/2018

Odchyt psa v Zahradách MUCB 34631/2018 - 31.5.2018 odvoz psa do útulku v Lysé

Český Brod ul. Jungmannova Č.j. MUCB-33098,33109,33117,33121,33127,33133/20108
Zahrady Čj 0
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