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

odchyt psů

6.000,-Kč
16.000,-Kč
89.726,-Kč
8.940 ,-Kč
120.666,-Kč

1x předáno majiteli 3x útulek Lysá n.Labem

součinnost s odbory při MěÚ Český Brod – 1 s odborem sociálních věcí
2x s odborem vnitřních věcí
přestupky majetkové – krádeže 1x
nádraží porušování tabákového zákona- 0x
zajištění provozu parkovacích automatů – denně
sběr injekčních stříkaček – 2x ul. Husovo nám, 2x ul.Komenského, 1x nám. A z
Pardubic
-

Oznámení o rušení občanského soužití v ulici Na Cihelně – konflikt rodičů se
synem závislým na drogách – sjednání klidu + poučení o nutnosti řešení
formou návrhu na projednání přestupku.
Oznámení o znečištění vozovky v ulic Klučovská – bahno od zemědělského
stroje – zjištěn přestupce, který vozovku uklidil – vyřešeno domluvou
Odchyt psa v obci Liblice- převezen do útulku v Lysé nad Labem
Oznámení o spící osobě ve sklepě panelového domu v ulici Na Cihelně – mladík
probuzen, provedena lustrace v pátrání po osobách s negativním výsledkem –
vykázán z domu.
Odchyt psa v ulic Palackého – převezen do útulku v Lysé nad Labem
Měření rychlosti v ulici Kollárova
Oznámení o poraženém psu v ulici Klučovská – cestou veterinární nemocnice
Kolín zjištěna majitelka, které byl pes předán
Spolupráce s PČR při kontrole osádky osobního automobilu – řidič testován na
přítomnost drog s pozitivním výsledkem na Amfetamin – řešeno v kompetenci
PČR
Spolupráce s PČR při zadržení svou osob podezřelých z přečinu krádež a
porušování domovní svobody.
Oznámení OŘ PČR o rušení nočního klidu v ulici V Chobotě – vyřešeno na
místě domluvou
Spolupráce s PČR při napadení se zbraní v obci Štolmíř – zadržení podezřelé
osoby
Převoz podnapilé osoby na lékařské vyšetření
Na základě oznámení kamerového dohledu ve věci podezření z krádeže na
osobě (odcizení peněženky) zadržena osoba podezřelá z trestného činu –
lustrací zjištěno, že se jedná o osobu v celostátním pátrání – předána PČR
Odchyt psa v obci Liblice – převoz do útulku v Lysé nad Labem

-

Usměrňování dopravy při kácení stromů v ulici Školní v obci Liblice
Spolupráce s PČR při zadržení osob podezřelých z TČ krádeže na osobě
Dohled nad veřejným pořádkem při fotbalovém utkání na Kutilce Český Brod –
Kutná Hora
Odchyt psa v obci Liblice + předání majiteli psa – vyřešeno domluvou
Oznámení o krádeži zboží v obchodě Penny market – osoba předána PČR

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

