
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 

1.6.2018
1.6.2018
4.6.2018
4.6.2018
5.6.2018
5.6.2018
7.6.2018
7.6.2018

12.6.2018
12.6.2018
12.6.2018
15.6.2018
20.6.2018
20.6.2018
20.6.2018
23.6.2018
23.6.2018
23.6.2018
23.6.2018
24.6.2018
26.6.2018
26.6.2018
29.6.2018

Psovod + služební pes
4.6.2018

Pochůzková činnost parky, nádraží ZZN 8.6.2018
12.6.2018
16.6.2018
22.6.2018
25.6.2018
29.6.2018

Pochůzková činnost parky, nádraží ZZN 30.6.2018
Přestupky a jejich řešení
§ 8 zák.č.251/2016 Sb. majetkové přest.     1/2.000,-Kč
§ 125c/1k zák.č.361/2000 Sb. ostatní + TPZOV 35/12.700.-Kč
§ 125c/ 1f 3,4 zák.č.361/2000 Sb. přek. rychlosti 35/20.700,-Kč
§ 125c/1k zák.č.361/2000 Sb. zákaz vjezdu 4/3.500,-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 4/1.500,-Kč
§ 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 1114
Měření rychlosti - § 125c/1f3, 4 361/00
Český Brod ul. Klučovská - měření neprovedeno déš,ť bouřka 1.6.2018

4.6.2018
5.6.2018
6.6.2018
7.6.2018
9.6.2018

11.6.2018
11.6.2018

Český Brod, ul. Klučovská Č.j. MUCB 42414, 415, 417/2018 30.6.2018
Odchyt psů

2.6.2018
3.6.2018
3.6.2018

Součinnost s odbory MěÚ
Přepočítání parkovacího automatu u nádraží na parkovišti P+R - servis 13.6.2018
odvoz pokladních do banky 29.6.2018

Příjmy-pokuty
26 300 Kč
10 600 Kč

Příjmy-parkovací automaty
24 518 Kč
28 483 Kč
28 896 Kč
33 713 Kč

Příjmy- poplatky tržnice 270 Kč
152 780 Kč

Liblice, Bylanská 0

Český Brod Liblice - Čj MUCB - 36494 /2018

Celkem

21.6.2018
29.6.2018

7.6.2018

složenkou
na místě

14.6.2018

Český Brod, ul. Klučovská Č.j. MUCB 36117, 119, 131, 137, 147/2018

Odbor vnitřních věcí

Odchyt psa v ul Jana Kouly - předán majiteli 

Odbor vnitřních věcí

Telefonické oznámení o nlezu injekčních stříkaček a výplachového roztoku v parku za školou v nemocnici - proveden sběr a uložení do kontejneru k likvidaci

Český Brod ul. Jungmannova čj. MUCB-  37429,430,431,432,434,425,426,427,428 /2018

Odchyt psa v parku Škvárovna - předán majiteli  
Odchyt psa v Liblicích - předán majiteli

Štolmíř  0 

Kombinová hlídka Č. Brod, Liblice Štolmíř

Český Brod Tuchorazská Čj MUCB - 37422,423 /2018

Český Brod, ul Jungmannova Čj MUCB 41785,789,792,793,796,802,805,807,813,815/2018

Pochůzková činnost parky, nádraží ZZN

Telefonické oznámení o nefunkčnosti automatu č. 3 - výjezd na místo, závada odstraněna

Pochůzková činnost parky, nádraží ZZN

Telefonické oznámení o vypadlé sově z hnízda v parku u Šembery - výjezd na místo, proveden odchyt sovy a převoz do Záchranné stanice Pátek

Pochůzková činnost parky, sídliště
Kombinová hlídka Č. Brod, Liblice Štolmíř

Pochůzková činnost parky, nádraží ZZN

Český brod, ul. Jungmannova Č.j. MUCB 35870,35876. 884,889,897/2018

Telefonické oznámení o výskytu injekční stříkačky na parku u pivovaru - výjezd na místo, provdení sběru injekční stříkačky auložení do kontejnerku k likvidaci

Požádnání PČR OOP Český Brod o součinnost při odchytu hada na pozemku rodinného domu v obci Liblice, ul. Školní - výjezd na místo, odchyt hada užovky a vypuštění do volné přírody v obci Liblice

Doplnění lístku parkovacích automatů Na várečce a u papírnictví. 

Oznámení o muži ležícím na chodníku na křížovatce ul. Kollárova a Komenského - muž probuzen a odkázán k domovu

Telefonické oznámení PČR o stojícím podezřelém vozidle na parjovišti P+K, ul. Krále Jiřího - provedena obhlídka odstaveného vozidla - zjištěné skutečnosti předány tel. PČR

Oznámení o odstavené dodávce fa FedEx před fa Jatky Č. Brod, ze které uniká provozní tekuitina - kontaktován majitel vozidla - zajištěn odtah + úklid komunikace

Telefonické oznámení o ženě ležíci před vjezdem na parkoviště P+R v ul. Klučovská - žena probuzena a odkázána k domovu
Telefonické oznámení o výskytu injekčních stříkaček v areálu nohejbalového hřiště - výjezd na místo, proveden sběr 4ks. Injekčních stříkaček

Telefonické oznámení o zalolžení skládky za obcí Liblice komunikace k vysílači - výjezd na místo zpracování oznámení Č.j. MUCB-40274/2018  kopie 40275/2018

parky v ČB + hřiště
tržnice

Telefonické oznámení o výskytu klokana-klokanů na poli naproti pekárně Mimo Český Brod - výjezd na místě zjištěny na poli 2 srny nikoliv klokani
Telefonická žádost od PČR OOP Český Brod o součinnost při fyzickém napadení v ul. Ruská 

Oznámení o nefunkční vjezdové závoře na parkovišti P+R ul. Klučovská - provedení opravy doplnění lístků
Oznámení - ve vet. Poliklinice čeká paní s odchyceným psem - výjezd na místo - odkázána na OÚ Tulkaty - místní příslušnost

Oznámení - někdo poškozuje kotelnu ul. Na Cihelně - výjezd, na místě nezjištěn nikdo ani stopy poškození

Oznámení o hluku z Lidového domu - výjezd na místo. Zastižen nový nájemce při stěhování vybavení. Upozorněn na hlasitou muziku, ihned ji ztlumil.

Český Brod - přechody
Liblice

Přehled činností MP za měsíc červen 2018

Obsah činnosti Popis činnosti Četnost

Kontrolní a preventivní činnost

hřbitov
nádraží

Oznámení- operační PČR- žádost o prověření oznámení o úniku vody ul. Wolkerova- výjezd na místo, havárie v kompetenci VODOS

Oznámení o mrtvé kočce v Českém Brodě, ul. Komenského. Výjezd na místo, proveden sběr mrtvé kočky, předána do veterinární nemocnice Český Brod

Zahrady
Příjem oznámení a jejich řešení

Oznámení MKDS - na parkovišti Klučovská je otevřená pokladna - výjez na místo, pokladny v pořádku

Oznámení - žádost o asistenci při pokusu sebevraždy na nádraží ČD v Českém Brodě.

Oznámení  OD PČR o možném napadání v Č. Brodě, ul. Suvorovova. Výjezd na místo, provedeno šetření, zjištěné skutečnosti předány cestou OD PČR na OO P Český Brod. Dále řeší PČR
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