
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 

1.5.2019
1.5.2019

1.5.2019
1.5.2019
1.5.2019
1.5.2019
2.5.2019
3.5.2019
3.5.2019
4.5.2019
4.5.2019
5.5.2019
5.5.2019
5.5.2019
6.5.2019

Oznámení o nefunkčním platebním automatu na parkovišti P+R Klučovská - provedena kontrola, chyba na straně řidičky, která chtěla vyjet z parkoviště 6.5.2019
7.5.2019
7.5.2019
8.5.2019
8.5.2019
8.5.2019
9.5.2019

10.5.2019
10.5.2019
10.5.2019
10.5.2019
11.5.2019
13.5.2019
13.5.2019

Oznámení, že v ul. Tuchorazská leží sražený pes- sběr kadáveru, odvoz na vet. Polikliniku Č. Brod 13.5.2019
Oznámení signál PCO Technické služby , výjezd na místo - negativní 14.5.2019
Oznámení o nefunkční vjezdové závoře na parkoviště P+R ul. Klučovská - doplnění lístků závada odstraněná 14.5.2019
Asistence  občanovi při výběru většího obnosu peněz 16.5.2019
Oznámení  PČR o občanovi, který se neoprávněně zdržuje v prostorách nádraží ČD bez platné jízdenky - vykázán z místa 16.5.2019
Oznámení o možném černém odběru el. energie na nám. A. z Pardubic čp. 22- výjez na místo, odběr nezjištěn 16.5.2019
Oznámení od operačního HZS Kladno o zatopené ulici  Ruská, výjezd na místo o události vzrozuměny TS, závada odstraněna vyčištěním sběrných košů 20.5.2019

20.5.2019
21.5.2019

Asistence PČR a RZ při napadení ve skvotu v zahrádkářské kolonii za jatky ČB, doprovod zraněné osobě do nemocnice Kolín 21.5.2019
21.5.2019

Oznámení - záchyt v OD Penny - výjezd na místo, podezřelý vrátil zboží do regálu před podkladnou, nejde o protiprávní čin 22.5.2019
25.5.2019
25.5.2019

Prověření signálu na objektu -  Liblice sběrný dvůr - kontrola celého objektu bez narušení 26.5.2019
Servis parkovacího automatu č. 3 a 6. 27.5.2019
Oznámení o krádeži zboží v prodejně Lidl Český Brod - zpracování oznámení Č.j. MUCB-32595/2019 27.5.2019
Oznámení - signál PCO - výjezd na místo, zastižen pracovník údržby 29.5.2019
Žádost - tel. požádala osoba s ZTP o vpuštění na park. P+R 2x 29.5.2019
Oznámení o záboru veřejného prostranství a umístění vraku v obci Štolmíř . Zpracováno oznámení MUCB 33933, 33936, 33938/20189 , Odbory Vnitřních věcí, Rozvoje, Dopravy 30.5.2019
Oznámení o nálezu ŘP v prodejně Voda Topení Majer Český Brod ul. Jana Kouly - sepsání ÚZ Č.j. MUCB-34043/2019 s přeedáním na Odbor dopravy k dalšímu opatření 30.5.2019
Oznámení o poškozování odpadkových košů před budovou ČD- výjezd na místo, šetření, sepsán ÚZ, věc šetří PČR Český Brod. 30.5.2019

Přestupky a jejich řešení
§ 8 zák.č.251/2016 Sb. majetkové přest.     4/8.000,-Kč
§ 125c/1k zák.č.361/2000 Sb. ostatní + TPZOV 50/18.100,-Kč
§ 125c/ 1f 3,4 zák.č.361/2000 Sb. přek. rychlosti 32/17.100,-Kč
§ 125c/1k zák.č.361/2000 Sb. zákaz vjezdu 3/ 1.500,-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 2/1.000
§ 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 976
Měření rychlosti - § 125c/1f3, 4 361/00

18.5.2019
13.5.2019
19.5.2019
23..5.2019
26.5.2019
30.5.2019

Odchyt psů
1.5.2019

10.5,2019
10.5.2019
23.5.2019

Součinnost s odbory MěÚ
Odvoz pokladní do banky 7.5.2019
odvoz pokladní do KB Český Brod pro peníze 14.5.2019
odvoz pokladní a peněz z automatů do KB 16.5.2019
dovoz minerálních vod pro sekretariát 20.5.2019
přezutí úřadových vozidel 20.5.2019
3x doručení písemnosti pro OS Kolín 22.5.2019

Příjmy-pokuty
na místě 33 600 Kč
složenkou 12 100 Kč
Příjmy-parkovací automaty
9.5.2019 24 446 Kč
16.5.2019 24 569 Kč
23.5.2019 23 205 Kč
31.5.2019 35 446 Kč
Příjmy- poplatky tržnice

50 Kč
153 416 Kč

Odbor vnitřních věcí 

Č.Brod, ul. Jungmannova Č.j.: MUCB 29336,29338,29340,29072,29074,29076,29078,29079

odchyt psa - kříženec černo - šedédé barvy v ul. Na Vyhlídce Č.j. MUCB-28241/2019 - dne 13.5.2019 převezen do útulku Lysá n./labem

Oznámení o nezajištěném OA ŠKODA v ul.  28.řijna- výjezd na místo, lustrace majitele, vyrozumění uživatele vozidla
Oznámení o uvolněnám plechu na římse u kotelny v areálu nemocnice - událost na místě zadokumentována a předána správě majetku města.

Oprava automatu na nádraží ČD + výměna lístků. 

Odbor vnitřních věcí 

Ochyt feny - maďarský ohař Č.Brod, ul. Na Vyhlídce - zjištění majitele v ul. Sokolská - předání psa majiteli

odchyt psa - kříženec bílo zlaté barvy v obci Štolmíř ul. Na Vinohradech Č.j. MUCB-28290/2019
odchyt pasa - Yorkshire teriér, zlatošedé barvy, Český Brod, ul. Suvorovova, Čj.: MUCB 32055/2019, majitelka se přihlásila, vrácen

Oznámení o sražené srně mezi obcí Č.Brod a Kounice- výjezd, předáno MS Kounice

Psovod + služební pes

Oznámení o požívání alkoholických nápoju v parku před knihovnou- na místě zjištěno porušení obecně záv. vyhlášky- vyřešeno na místě příkazním blokem 

Oznámení o nefunkčním parkovacím automatu č. 2 u cukrárny nám. A. z Pardubici - provedení opravy doplnění lístků

Spolupráce s volebními komisemi + rozvoz členů komisí + volební urny pro občany, kteří volí z místa bydliště

Oznámení o pohybu toulavého psa v Českém Brodě ul. Na Vyhlídce - provedení odchtu, umístění do totce MěÚ č.j. MUCB-28241/2019
Oznámení o nefunkční závoře na parkovišti P+R Klučovská - výjezd na místo, zjištěn výpadel el.proudu, závora otevřena mechanicky

Oznámení o nefunkčním parkovacím automatu č. 3 solární u ČP nám A. z. Pardubice - provedení opravy doplnění lístků
Signál PCO Technické služby - objekt nenarušen

Doplnění lístků na vjezdovém automatu  parkoviště P+R Krále Jiřího
Oznámení o vozidle s otevřeným okénkem spolujezdce - výjezd na místo, vyrozuměna majitelka vozidla

Oznámení o nefumkčním parkovacím automatu na parkovišti  P+R ul. Krále Jiřího - kontrola automatu, zaseknutá mince

Oznámení o topícím se psovi ve vodním porostu Šembery u prodejny Prodoma - pes vytažen, zjištěn majitel a následně mu předán.
Oznámení o volně pobíhající feně plemene Border Kolie v Liblicích před čp. 35 - výjezd na místo proveden odchyt, místním šetřením zjištěn majitel a následně mu předán.

Oznámení o umírajícím holubovi v areálu Mateřské školky v Liblicích. Řešeno v kompetenci MP . 

parky v ČB + hřiště
tržnice

Oznámení o nefunkčním  automatu na parkovišti P+R ul. Krále Jiřího  - provedení opravy zaseknutý mincovník

Český Brod - přechody

Při hlídkové službe zjištěn hořící strom v Chouranici - přivolán HZS Český Brod, provedeno uhasení

Asistence PČR při oznámení o odcizení klíče  k OA ALFA 146 v ul. Jateční

Oznámení o mladících, kteří kouří a popíjejí alkohol před nádražím - výjezd na místo  , provedena dechová kontrola DRAGER - 5x negativní

Zahrady

Přehled činností MP za měsíc květen 2019

Kontrolní a preventivní činnost

Obsah činnosti Popis činnosti Četnost

hřbitov

Oznámení o krádeži zajištěného uzamčeného  jízdního kola z kolstavu před budovou ČD Český Brod - podezření ze spáchání TČ předáno PČR Č.j. MUCB-26683/2019

Oznámení občana o OA stojícím na silniční vegetaci v ulici Žižkova - výjezd na místo, umístěna výzva za účelem projednání přestupku

nádraží

Liblice

Oznámení o osobě ležící u pole v ul. Kounická - výjezd na místo, zjištěna osoba v pátrání, osoba předána PČR Č.J. MUCB 26318/2019

Nález peněženky v Českém Brodě křižovatka Komenského a Žižkova Čj : MUCB 26315/2019  - zjištění majitele, předání peněženky majiteli
Příjem oznámení a jejich řešení

Oznámení o nezletilých dívkách, kteří kouří a popíjejí alkohol před prodejnou BILLA - výjezd na místo  , provedena dechová kontrola DRAGER - 1x pozitivní 6x negativní , zjištěn prodej alkoholu FRISCO 
prodavačkou z prodejny BILLA - přestupek předán na OVV Český Brod MUCB 26316/2019

Oznámení o verbálním napadání oznamovatelky jejím bratrem v obci Štolmíř - výjezd na místo, událost zadokumentována, osoba poučena, sepsán ÚZ Č.j.MUCB-27839/2019

Oznámení o nefunkčním parkovacím automatu č. 1 nám. A z Pardubic - provedena výměna lístků

Český Brod ul. Klučovská Č.j. MUCB-34025, 34029, 34035, 34039/2019

Oznámení o  krádeži zboží v prodejně LIDL Český Brod - vyřešené v příkazním řízení na místě, vloženo do ISEP ˇˇC.j. MUCB-26745/2019
Oznámení o dvou volně pobíhajících psech na náměstí A. z Pardubic - na místě psi nenalezeny.

Oznámení o pohybu toulavého psa v obci Štolmíř ul. Na Vinohradech - provedení odchytu, umístění do kotce MěÚ Č.j. MUCB-28290/2019

Oznámení o dvou ovcích na sil. I/12 u ČP Benzina - výjezd na místo , kontaktována PČR, která již zjistila majitele - majitel nebyl k dispozici , ovce se mezitím odešli někam pást

Oznímení pí. Malíkové, že okolo jejího domu na účelové komunikaci jezdí na motorkách a tímto ohrožují životní prostředí a zvěř - výjezd na místo, šetření, protiprávní jednání nezjištěno 

Celkem
Stánky 

Nová Ves II. Č.j. MUCB-30140, 30142/2019

Odbor tajemníka

Poříčany Č.j. MUCB-32274/2019
Český Brod, ul. Klučovská - Č.j. 32038, 039, 041, 042, 043, 044, 046, 048, 050,  052, 053, 054/2019
Český Brod, ul. Klučovská - Č.j.: MUCB 30143, 144, 145, 146, 147/2019

Odbor vnitřních věcí 
Odbor tajemníka

Odbor vnitřních věcí 
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