
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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6.11.2018
8.11.2018
11.11.2018
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14.11.2018
14.11.2018
14.11.2018
14.11.2018
14.11.2018
18.11.2018
18.11.2018
18.11.2018
18.11.2018
18.11.2018
20.11.2018
22.11.2018
24.11.2018
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26.11.2018
27.11.2018
27.11.2018
27.11.2018
28.11.2018

Oznámení o úniku vody v ul. Roháčova u prodejny potravin, na místo hlídka, zjištěna porucha vodovodního řádu - oznámeno a předáno fy. Vodos, která zajistí opravu. 29.11.2018
29.11.2018
30.11.2018

Přestupky a jejich řešení
§ 8 zák.č.251/2016 Sb. majetkové přest.     1/500,- Kč
§ 125c/1k zák.č.361/2000 Sb. ostatní + TPZOV 110/32.200,-Kč
§ 125c/ 1f 3,4 zák.č.361/2000 Sb. přek. rychlosti 3/2.500,-Kč
§ 125c/1k zák.č.361/2000 Sb. zákaz vjezdu 5/3.500,-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 6/3.100,-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 0
Měření rychlosti - § 125c/1f3, 4 361/00

2.11.2018
Odchyt psů

14.11.2018
14.11.2018

Součinnost s odbory MěÚ
Úřad práce 2.11.2018
Odbor vnitřních věcí převoz věcí z podatelny do MKIC 2.11.2018
Odbor tajemníka nákup balené vody 6.11.2018
Odbor vnitřních věcí odvoz peněz z parkovacích automatů do KB Český Brod 8.11.2018
Odbor vnitřních věcí 8.11.2018
Odbor vnitřních věcí 14.11.2018
Odbor vnitřních věcí odvoz pokladní do banky 22.11.2018
Odbor vnitních věcí odvoz pokladní do KB Český Brod 28.11.2018
Odbor tajemníka stěhování stolů na zastupitelstvo 28.11.2018
Odbor vnitřních věcí odvoz zajištěných věcí do skladu v areálu nemocnice 28.11.2018
Odbor tajemníka odvoz balených vod na radnici 29.11.2018
Odbor vnitřních věcí nález čerpadla a průtokového ohřívače MUCB 76212 27.11.2018
Odbor vnitřních věcí odvoz pokladní do banky 30.11.2018
Příjmy-pokuty
na místě 31 500 Kč
složenkou 9 300 Kč
Příjmy-parkovací automaty

30 518 Kč
26 021 Kč
25 415 Kč

30.11.2018 28 941 Kč
Příjmy- poplatky tržnice
Stánky 300 Kč
Celkem 151 995 Kč

Přehled činností MP za měsíc listopad 2018

Obsah činnosti Popis činnosti Četnost
Kontrolní a preventivní činnost
nádraží
hřbitov
parky v ČB + hřiště
tržnice
Liblice
Český Brod - přechody
Zahrady
Příjem oznámení a jejich řešení
Součinnost s PČR, HZS, RZS u dopravní nehody v ul. Jungmannova a Havlíčkova
Oznámení o vozidlech stojících ve vjezdu v ul. Masarykova - výjezd na místo, provedena fotodokumentace + výzva pro nepřítomné řidiče 
Oprava parkovacího automatu č. 5 U várečky, vadný kontakt na pokladničku.
Oznámení PČR - v restauraci KUP má obsluha problém z hostem - výjezd na místo, host opustil restauraci před příjezdem
Oznámení o nefunkčnosti automatů č. 2 a 3 - oprava, doplnění lístků
Oznámení o vozidlech stojících ve vjezdu v ul. Masarykova - výjezd na místo, provedena fotodokumentace + výzva pro nepřítomné řidiče 
Oznámení o ztraceném psu ( Jezevčík) z Č. Brodu, ul. Na Křemínku - pátrání po psu v rámci hlídkové činnosti
Oznámení o dvou volně pobíhajících psech v ul. Lukách - proveden odchyt
Oznámení o dchycené feně Yorkshira v ul. Ruská -sepsán záznam o nálezu
Kontrola a předvedení osoby v pátrání na PČR Č.j. MUCB 73741/2018
Součinnost s PČR, RZS  napadení v rest. Sport - Mexiko. 
Oznámení o sražené srně u silnice směr Kounice - výjezd na místo, vyrozuměno MS Kounice, které učinilo sběr kadáveru  
Oznámení - v obci Štolmíř řidič přejel kočku, kočka leží u plotu - výjezd na místo, kočka nenalezena
Oznámení - v domě čp. 1256 Palackého někdo všechno rozbíjí - výjezd na místo, konflikt matky se synem, předáno PČR OO Č. Brod
Oznámení - v ul. Štolmířská volně pobíhá psík - výjezd na místo, pes bázlivý nelze odchytit, utekl do polí.
Oznámení o výskytu divokého prasete v Českém Brodě ul. Zborovská- provedeno místní šetření, zjištěn výskyt ul. Pod Velkým Vrchem, prase zahnáno hlídkou do pole 
Oznámení  u hřiště v Liblicích dochází k poškozování komunikace vozidly - ÚZ MUCB-75349/2018
Oznámení nálezu pánského jízdního kola ul. Kr. Jiřího - sepsán ÚZ MUCB-755502/2018
Telefonické oznámení o nálezu injekční stříkačky na propojovací cestě do obce Štolmíř -Kounice - výjezd n a místo a provedení sběru stříkačky na likvidaci
Oznámení o krádeži v prodejně PENNY - výjezd na místo oznámeno na MÚ Č.J. MUCB 75870/2018
Oznámení o nefunkčnosti automatů č. 5 a 6 Husovo náměstí  -  provedena oprava -  doplnění lístků 2x
Oznámení o nefunkčnosti solárního parkovacíhoí automatu č. 3 u Pošty - telefonický kontakt Ing. Struska objednání servisu na opravu automatu 
Vlastním zjištěním požář budovy nákladového nádraží ČD a následný nález věcí viz. Č.j. MUCB 76212/2018
Spolupráce s PČR OOP Český Brod ve věci zadržení pachatelů krádeže zboží v prodejně PEPCO ul. Jana Koluly Český Brod. - Řešeno v pravomoci PČR

Oznámení o nefugujícím parkovacím automatu u Pošty, oprava zaseklý lístek.
Oznámení o hlasité a alkohol popíjející společnosti v parku U Šembery - na místo, řešeno pokutou na místě. 
Psovod + služební pes

Jungmannova Č.j. MUCB - 70691,70692/2018

Oznámení o dvou volně pobíhajících psech v ul. Lukách - proveden odchyt Č.J. MUCB 73699, 73702/2018 psi předáni majitelům

15.11.2018
22.11.2018

Oznámení o dchycené feně Yorkshira v ul. Ruská -sepsán záznam o nálezu Č.J. MUCB 73706/2018 fena ponechána u nálezce

součinnost při místním šetření

pokus o doručení písemnosti - zjištění současného pobytu čj. MCH-60759/2018
odvoz pokladní do banky

8.11.2018
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