
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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1.4.2019
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4.4.2019
4.4.2019
6.4.2019
8.4.2019
8.4.2019
9.4.2019
9.4.2019

11.4.2019
11.4.2019
11.4.2019
12.4.2019
12.4.2019
12.4.2019
15.4.2019
16.4.2019
17.4.2019
17.42019
17.4.2019
17.4.2019
18.4.2019
18.4.2018

Oznámení majitele nemovitosti na Husově náměstí o vozidle parkujícím ve vjezdu - výjezd na místo -  vozidlo z místa odjelo před příjezdem hlídky MP 18.4.2019
18.4.2019

Signál PCO MŠ Sokolská - objekt nenarušen -  fyzická kontrola objektu s kontaktní osobobou 20.4.2019
Žádost o pomoc občanky se zdravotním postižením v ul. Palackého, podání vody a potravin. 20.4.2019
Oznámení o nefunkčním solárním parkovacím automatu č. 3 nám A. z. Pardubic- doplnění lístků závada odstraněna 24.4.2019
Přes PČR oznámení o poškození krytu kanaliozace v ul. Žižkova naproti podniku Fotofema - provizorní zakrytování otvoru kanalizace, telefonicky o skutečnosti vyrozuměna Veolia 24.4.2019

25.4.2019
25.4.2019

Oznámení - park u Šembery, leží zde muž - výjezd na místo, opilec vzbuzen, odveden přítelkyní domů 27.4.2019
28.4.2019
28.4.2019

Oznámení o volně pobíhajícím psovu u OD Penny-výjezd na místo pes do příjezdu hlídky MP odběhl směrem náměstí, pes nenalezen 30.4.2019

2.4.2018
Ukázka v MŠ Kollárova 15.4.2019

§ 8 zák.č.251/2016 Sb. majetkové přest.     3/8.000,-
§ 125c/1k zák.č.361/2000 Sb. ostatní + TPZOV 68/21.200,-Kč
§ 125c/ 1f 3,4 zák.č.361/2000 Sb. přek. rychlosti 24/14.500,-Kč
§ 125c/1k zák.č.361/2000 Sb. zákaz vjezdu 11/8.600,-
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 2/1.000,-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 806

19.4.2019
20.4.2019

Poříčany  MUCB 23981,2/2019 21.4.2019
Český Brod ul. Klučovská Č.j. MUCB - 23984, 23985, 23986, 23987/2019 22.4.2019
Nová Ves II Čj:MUCB - 25086/2019 26.4.2019

9.4.2019
15.4.2019
19.4.2019

Odchyt stěněte - kříženec hnědo černé barvy pes ul. Sportovní u hotelu Č. Brod Č.j. MUCB-25515/2019 28.4.2019
29.4.2019

odvoz peněz z parkovacích automatů do KB Český Brod 4.4.2019
odvoz pracovnice ŽP na šetření do obce Liblice za ČOV 4.4.2019

Odbor životního prostředí odvoz pracovnice ŽP na šetření cesta od Traktorky směr Kounice a Klučov. 4.4.2019
Odbor tajemníka převoz 4 balíku minerálních vod z IC na sekretariát budova čp. 70 nám. Husovo 8.4.2019

usměrňování provozu v obci Liblice ul. Školní při kácení stromu 8.4.2019
Odbor vnitřních věcí odvoz pokladní do KB Český Brod pro peníze -výplaty 12.4.2019

rovnání stolů na zastupitelstvo 17.4.2019
odvoz peněz z parkovacích automatů do KB Český Brod 18.4.2019
úklid stolů v zasedací místnosti MěÚ, dovoz minerálek na sekretariát MěÚ 18.4.2019

Odbor vnitřních věcí odvoz pokladní do KB Český Brod 24.4.2019
Odbor vnitřních věcí odvoz peněz z parkovacích automatů do KB Český Brod 30.4.2019
Odbor vnitřních věcí vykládka a rozvoz volebních lístků do voleb evropskéhop parlamentu 30.4.2019

34 800 Kč
18 400 Kč

18 837 Kč
2 255 Kč

22 330 Kč
18.4.2019 25 264 Kč
30.4.2019 33 308 Kč

100 Kč
155 294 Kč

hřbitov

tržnice
Liblice

Oznámení - nefunkční pokladna na P+R Krále Jiřího, výjedzd, oprava

Oznámení o nefunkčním parkovacím automatu č. 2 nám. A z Pardubic - provedení opravy spříčený lístek v automatu

Oznámení o nefunkční vjezdové závoře na parkovištu P+R ul. Klučovská - doplnění lístků zprovoznění vjezdové závory

Zahrady
Příjem oznámení a jejich řešení

Oznámení o volně pobáhajícím psu v ul. Krále Jiřího, před budovou nádraží ČD - pes odchycen, zjištěn majitel, pes předá

Zjištění požívání alkoholického nápoje na nádraží v Českém Brodě - přestupce odmítl zaplatit pokutu v příkazním řízení - věc oznámena na přestupkovou komisi při MÚ Č. Brod

Přehled činností MP za měsíc duben 2019

Obsah činnosti Popis činnosti Četnost

Kontrolní a preventivní činnost

Oznámení o pálení na dvoře domu na nám. Husovo, výjezd na místo, šetření, MUCB 20098/2019

nádraží

parky v ČB + hřiště

Oznámení o špatně parkujícím vozidle v ulici Palackého - řešeno výzvou pro podezření ze spáchání přestupku.

Český Brod - přechody

Celkem

Odchyt psů

Stánky 

Odbor vnitřních věcí

9.4.2019 (mimořádný výběr PA Krále Jiřího P+R, výměna mincovníku)

Příjmy- poplatky tržnice

Příjmy-pokuty

Odbor životního prostředí

Odchyt Yorkshiera , Č. Brod, ul. Jungmannova, MUCB-22512/2019

Odvoz štěněte do útulku Lysá nad Labem.  

Oznámení o pobíhajícím psu v ul. Komenského - výjezd na místo, pes odchycen, šetřením zjištěn majitel, kterému byl pes předán

Oznámení - v ul. Klučovská pobíhají 2 psi plemene německý ovčák - výjezd na místo, odchyt psů - zjištěn majitel, psi předáni

Signál PCO nemocnice Český Brod dětské centrum - objekt nenarušen

Oznámení  nález injekční stříkačky v parku Jungmannova - proveden sběr

Oznámení od APK o uhynulém holubu před restaurací Hvězda, kadaver odstraněn.

Oznámení OD PČR o výskytu muže, který se obnažuje někde v okolí nemocnice Český Brod - výjezd na místo, provedeným šetřením muž nezjištěn. Předáno OD PČR

Oznámení o závadě na vjezdové závoře parkoviště K+R Krále Jiřího. (vydává lístky - neotvírá se), kontrolou na místě nezjištěna žádná mechanická závada. Předáno kamerový dohled - závora otevřena trvale

Oznámení o neprůjezdné silnici v ulici Jungmannova u parku - vozidla zaparkovaná z obou stran - zajištění návštěvníků Kostelu Nejsvětější Trojice a Café Green-Yoga Place přeparkování vozidel na jednu stranu

Oznámení - nefunkční parkovací automat u řecnictrví U Sojků a Pošta - zprovoznění

Oznámení krádež LIDL - výjezd na místo , vyřešeno pokutou  příkazem na místě Čj: MUCB 22096/2019

Oznámení - OD Penny - záchyt osoby pro Krádež - výjezd na místo, dokumentace, v příkazním řízení pokuta, ISEP

Asistence při servisu a opravě parkovacího automatu parkoviště P+R Klučovská

Oznámení o volně pobíhajících dvou ovčácích v obci Liblice, zjištěn majitel psi předámi

Odvoz radaru na kalibraci - Praha

Žádost o součinnost MP s PČR při nálezu věcí v zahrádkářské kolonii pod hřbitovem - součinnost provedena.

Oznámení o autovraku v ul. Bezručova - výjezd na místo zpracováno pro MěÚ Č.Brod Č.j. MUCB 19453/2019

Oznámení od APK o uhynulé divoké kachně a hrdličce na parku pod pivovarem, provedeno odstranění kadaveru - umístěn na vet. Nem. Český Brod. 

Oznámení - nefunkční PA nám. Husovo - výjezd na místo, oprava
Oznámení - nefunkční mincovník Krále Jiřího P+R - výjezd, porucha, objednán servis

Sl. Cesta Kolín PČR Odbor zbraní a střeliva - ustanovení nových zbrojířů

Spolupráce s PČR - usměrňování provozu v ul. Zborovská odklon na Poříčany z důvodu DN v kopci směr Kounice

Oznámení o nefunkčním parkovacím automatu č. 3 nám. A z Pardubic - doplnění lístků

Oznámení o uhynulé srně ul. Klučovská u veterinární kliniky - proveden sběr kadáveru - odvoz veterinární klinika

Oznámení krádež BILLA - výjezd na místo - vyřešeno pokutou příkazem na místě Č.j.: MUCB 24929/2019 - hlášení ISEP

Oznámení PČR o podnapilé ženě v ulici Boženy Němcové, která zde budí veř. pohoršení - výjezd na místo žena rozchozena, následně zjištěn přítel, kterému byla předána.

Sl. Cesta Praha - kalibrace radaru
Oznámení o  nálezu injekční stříkačky v ul.  Josefa Miškovského na komunikaci- výjezd na místo provedení sběru a umístění do kontejnerku na likvidaci
Telefonické oznámení o porušování provozního řádu na hřišti  ul. 28. října - výjezd na místo na hřišti se nikdo nenecházel

Odbor Tajemníka

Oznámení krádež PENNY - výjezd na místo - vyřešeno pokutou příkazem na mítě Č.j.: MUCB 24844/2019 - hlášení ISEP

Oznámení PČR o zavřeném psovi ve vozidle u nák. Centra Lidl - výjez na místo - vozidlo nezjištěno

Psovod + služební pes

Český Brod ul. Klučovská Č.j. MUCB-23976, 23978, 23979, 23980/2019

Přestupky a jejich řešení

Odchyt 2x německý ovčák pes, Č. Brod ul. Klučovská, MUCB-21096/2019

Měření rychlosti - § 125c/1f3, 4 361/00
měření rychlosti v ulici Jungmannova MUCB 23514,23515, 23517, 23518, 23519, 23521, 23523, 23525,23971,23969,23973,23964,23966,23968

Nácvik ukázky do MŠ Kollárova

Odbor vnitřních věcí

Ochyt feny - Bišonek, Č.Brod, ul. nám. Husovo Č.j. MUCB 23974/2019

11.4.2019

Součinnost s odbory MěÚ

4.4.2019
Příjmy-parkovací automaty
složenkou
na místě

Odbor životního prostředí

Odbor tajemníka
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