
Kontrola nástupišť , vestibulu + podchod  - dodržování tabákového zák    denně
Pochůzková činnost uvnitř hřbitova - prevence + veřejný pořádek denně
Pochůzková činnost - venčení psů / řešení přestupků / + veřejný pořád      denně
Výběr poplatků + zajištění veřejného pořádku , dohled na parkováním   denně
Kontrola dodržování zákazu vjezdu nákladních vozidel nad 10t   nepravidelně 
Kontrola dodržování zákazu vjezdu nákladních vozidel nad 10t   nepravidelně 
Kontrolní činnost na přechodech před zahájení vyučování denně
Kontrolní činnost z důvodu krádeže dřeva   nepravidelně 

2.10.2018
3.10.2018
3.10.2018
4.10.2018
5.10.2018
5.10.2018
6.10.2018
7.10.2018
9.10.2018

10.10.2018
12.10.2018
16.10.2018
17.10.2018
20.10.2018
20.10.2018
21.10.2018
22.10.2018
22.10.2018

Oznámení PČR s žádostí o odchyt psů v obci Liblice ul. Na Parcelách 25.10.2018
25.10.2018

Oznámení - u pivovarského rybníka stojí zapadlé vozidlo - výjezd na místo, v kompetenci PČR - ZPŘ 25.10.2018
Vlastní výměna lístku PA č. 3 25.10.2018
Vlastní - výměna lístků parkoviště Klučovská 25.10.2018

29.10.2018
29.10.2018
30.10.2018
30.10.2018
30.10.2018
30.10.2018
31.10.2018

4.-5.10.
22.10.2018
26.-27.10.

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 90/23.900,-Kč
§ 125c/ 1f 3,4 zák.č.361/2000 Sb. přek. rychlosti 25/17.800,-Kč
§ 125c/1k zák.č.361/2000 Sb. zákaz vjezdu 8/4.600,-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 1/500
§ 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 940
Vyhlášky a nařízení města

Klučovská 0 7.10.2018
Poříčany Č.j. MUCB-64791.64793, 64794/2018 8.10.2018

9.10.2018
Klučovská Č.j. MUCB 390, 395, 398, 400, 403, 405, 411, 414, 419 421/2018 10.10.2018

16.10.2018
17.10.2018
19.10.2018

Odchyt psů

Součinnost s odbory MěÚ
odvoz peněz z parkovacích automatů do KB Č. Brod 4.10.2018
převoz počítačů na budovu čp. 70 radnice - Komunální  volby  4.10.2018
příprava volební místnosti na radnici 5.10.2018
rozvoz komise  s přenosnou schránkou 2x 6.10.2018
svoz a rozvoz komisařů 6.10.2018
uzamčení areálu ZZN 22.10.2018
odvoz peněz z parkovacích automatů do KB Č. Brod 25.10.2018
předání přestupku občanského soužití MUCB 69551/2018 29.10.2018
Odvoz vedoucího na místní šetření ul. Jugoslávská 31.10.2018

Odbor vnitřních věcí odvoz peněz z parkovacích automatů do KB Č. Brod 31.10.2018
Příjmy-pokuty

40 100 Kč
11 100 Kč

Příjmy-parkovací automaty
18 964 Kč
27 000 Kč
26 387 Kč
26 167 Kč

31.10.2018 21 169 Kč
Příjmy- poplatky tržnice

640 Kč
171 527 Kč

Oznámení o nefunkčním parkovacím automatu - výměna lístků PA č. 2 

Oznámení o krádeži zboží v prodejně PENNY Český Brod - řešení blokově Č.j. MUCB-66347/2018

Oznámení o vozidle částečně stojícím v Pivovarském rybnice. - výjezd na místo, zjištěno, že věc již řeší PČR

Oznámení o nálezu pánské tašky s doklady MUCB 64394-20148

majitele objektu NELI S.P.A. VYŠKOV odstranění spadlé střechy - chodník zajištěn zákazem vstupu chodců - TS Český Brod

Oznámení - v ul. Kollárova parkují auta na žlutých čarách a cyklostezce - výjezd na místo, 2 x výzva pro nepřítomného pachatele př

Součinnost s PČR OOP Český Brod v natipování místních lokalit a jejich kontrola k možné násilní trestné činnosti

Doručení písemnosti pro OS Kolín 3T89/2017-110 

Oznámení o odkrytém krytu výpustě bazénu v ul. Sokolská - foto + nahlášeno TS Český Brod

Oznámení PČR - zajistit jízdní kolo od muže, kterého odváží RZS v ul. Roháčova - kolo převezeno na OOP Český Brod

Oznámení PČR žádost o asistenci při zákroku ubytovna Autokemp - asistence PČR

Oznámení o požáru staré drážní budovy

Signál sportovní hala v Českém Brodě - výjezd na místo - objekt nenapaden - špatná manipulace se zabezpečovacím zařízením obsluhou

Doplnění lístků kotouče do parkovacího automatu č. 3 solární nám A. z. Pardubic

Oznámení OD PČR - žádost o součinnost s DN Kolín  ve věci poškození DZ v Českém Brodě, ul. Suvorovova

VOLBY 2018

Pochůzková činnost nádraží, náměstí parky, sídliště

Oznámení o zaparkovaném OA ve vjezdu do domu v ulici Palackého - vyjezd na místo, zjištění majitele - vyřešeno příkazem na místě 

Psovod + služební pes

Kombinovaná hlídka - katastr MP

Krále Jiřího -nádraží Č.j. MUCB-66314, 66319, 66323, 66328/2018

Nová Ves II.   O

Pochůzková činnost nádraýí, Liblice

Předání nálezu - mobilníého telefonu  majitelce Č.J. MUCB-69805/2018

Přehled činností MP za měsíc říjen 2018

Obsah činnosti Popis činnosti Četnost

hřbitov
nádraží

parky v ČB + hřiště

Tismice 

Zahrady

Celkem

4.10.2018
11.10.2018
18.10.2018

Stánky 

tržnice

Stavební odbor

Oznámení - sil I/12 u BČ pobíhají 2 psi malého vzrustu a ohrožují BESIP - výjezd, nenalezeni

Oznámení o krádeži zboží v prodejně PENNY Český Brod - oznámeno do správního řízení Č.j. MUCB-66992/2018

Oznámení o nálezu mobilního telefonu v prodejně KIK - umístění nálezu na facebook a zpracování Čj: MUCB - 69805-18

Oznámení OD HZS Kladno o spadlé střeše v Č. Brodě, ul. Krále Jiřího 214 - výjezd na místo, ve spolupráci s HZS Český Brod místo zajištěno . Dne 30.10.2018 zajištěno přes

Kontrolní a preventivní činnost

Oznámení OD PČR - žádost o součinnost s OOP Český Brod, podnapilý cizinec ve vlakové soupravě  - předvedení osoby na OOP Český Brod

Spolupráce s PČR - oznámení o podnapilé ženě v ul. 28.října , která obtěžuje bývalého přítele - žena vykázána

Liblice

Český Brod - přechody

Příjem oznámení a jejich řešení

Oznámení o fyzickém napadení v ul. 28 října - výjezd na místo, zpracování přestupku pro OVV, Č.j:MUCB-69551/2018
Oznámení od PČR o uvázaném psu u Pivovarského rybníka - výjezd na místo, pes nenalezen

Oznámení OD PČR - žádost o prověření adresy v Č. Brodě k pohřešované osobě  - prověřeno negativní

VOLBY 2018

25.10.2018

Odbor vnitřních věcí
Odbor vnitřních věcí

složenkou
na místě

Odbor dopravy

VOLBY 2018
Odbor tajemníka

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

Odbor vnitřních věcí

Jungmannova Čj. MUCB : 65079, 081, 083, 084, 085, 087, 089/2018

Zahrady Č.j. MUCB 66933/2018
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