Blokové pokuty na místě zaplacené
Blokové pokuty uložené na složenku
Parkovací automaty
Poplatky za tržnici
Celkem :

odchyt psů

9.000,-Kč
19.500,-Kč
96.229,-Kč
5.540 ,-Kč
130.269,-Kč

1x předáno majiteli 2x útulek Lysá n.Labem

součinnost s odbory při MěÚ Český Brod – 2x s odborem dopravy
1x s odborem správy majetku města
2x s odborem vnitřních věcí
přestupky majetkové – krádeţe 3x
nádraží porušování tabákového zákona- 0x
zajištění provozu parkovacích automatů – denně
sběr injekčních stříkaček – 1x ul. Zárubova, 2x garáţe nad ČS Pap-oil, 2x ul. U
Studánky, 3x ul.Komenského, 1x nádraţí, 1x nám. A z Pardubic
-

Oznámení o krádeţi v prodejně Penny market vyřešeno blokovou pokutou
Měření rychlosti v obci Poříčany
Výzva na odstranění autovraku v ulici Palackého – odstraněno majitelem
Výzva na odstranění autovraku v obci Liblice – odstraněno majitelem
Nález dvou peněţenek v prodejně Lidl – jedna předána na PČR nahlášeno jako
ztráta dokladů, druhá po sepsání ÚZ předána na ztráty a nálezy MěÚ Č.Brod
Oznámení o výskytu podezřelého vozidla s rómskou osádkou v ulici Jiřího
Wolkera – po provedení lustrace osob, byla řidiči uloţena pokuta za dopravní
přestupek.
Oznámení ZŠ v ulici Ţitomířská o napadení ţáka – předáno PČR
Měření rychlosti v obci Krupá
Oznámení o narušení občanského souţití v obci Liblice – oznamovatel poučen
o nutnosti podání návrhu na projednání přestupku
Oznámení o pálení kabelů na poli za objektem traktorové stanice – negativní
Usměrňování dopravy při kácení stromu v ulici Ţiţkova
Doručení písemnosti pro okresní soud Kolín
Měření rychlosti v obci Doubravčice
Asistence krajské veterinární správy Kolín + odbor ţivotního prostředí při
kontrole chovu koní v obci Štolmíř
Oznámení o krádeţi v prodejně Penny market - vyřešeno blokovou pokutou
Součinnost s odborem sociálních věcí, ve věci nevyzvednutí dvou dětí ze ZŠ.
Oznámení o značném hluku z domu v ul. Krále Jiřího – vyřešeno domluvou
Zajištění vozidla po dopravní nehodě v ul. Krále Jiřího u prodejny stavebnin
Oznámeni na spol. ČEZ o poškození elektrické rozvodné skříně v ul.
Sokolovská
Oznámení o muţi, který se obnaţoval před ţenou s dvěma dětmi – předáno na
PČR pro podezření ze spáchání trestného činu

-

Oznámení o zaparkovaném NA Avia, které blokuje ulici Na Vyhlídce – vyřešeno
domluvou – vozidle majitel přeparkoval

kontrola nádraţí, vestibulu,čekárny a podchodu ohledně dodrţování tabákového
zákona
a veřejného pořádku - denně
kontrola hřbitova a parkoviště u hřbitova - denně
upozorňování fyzických a právnických osob na dodrţování místních vyhlášek
kontrolní činnost nad dodrţováním uklízení psích exkrementů majiteli psů
zvýšená kontrola ţáků před vyučováním z důvodu kouření v okolí škol a poškozování
oplocení domů a elektrických rozvodných skříní

