Blokové pokuty na místě zaplacené

28.000,-Kč

Blokové pokuty uložené na složenku

32.000,-Kč

Parkovací automaty

95.143,-Kč

Poplatky za tržnici

10.710 ,-Kč

Celkem :

odchyt psů

165.853,-Kč

1x předáno majiteli 3x útulek Lysá n.Labem

součinnost s odbory při MěÚ Český Brod – 1x s odborem dopravy
1 s odborem ţivotního prostředí
2x s odborem vnitřních věcí
přestupky majetkové – krádeţe 3 x Penny market , 1x Lidl – předvedení na PČR
nádraží porušování tabákového zákona- 0x
zajištění provozu parkovacích automatů – denně
sběr injekčních stříkaček – 1x ul. Husovo nám, 2x ul.Jungmannova, , 2x nám. A
z Pardubic, 1x Palackého

-

-

-

Dohled nad VP a dopravou při konání závodu veteránů Memoriál Otakara
Jeníka.
Při kontrole osádky vozidla zjištěno, ţe řidič nevlastní ŘP – předáno PČR
Měření rychlosti v ul. Kollárova
Nález mobilního telefonu NOKIA – předán majiteli
Oznámení o pohybu podezřelých osob na náladovém nádraţí Č. Brod –
prověřeno s negativním výsledkem
Oznámení PČR o leţící ţeně v příkopu u silnice směr Štolmíř – podnapilá ţena
byla odvezena do obce Štolmíř
Oznámení o výskytu vozidla bez RZ v ul. Kollárova , vozidlo se zde nenacházelo
a později bylo spatřeno v ul. Ţelivského – osádka rómské národnosti- předáno
PČR
Odchyt psa u veterinární nemocnice Český Brod – převoz do útulku v Lysé nad
Labem
Měření rychlosti v obci Poříčany
Oznámení o poškození podjezdu v ul. Zborovská - odtrţená betonová stropní
část – společně s technickými sluţbami Č. Brod zajištěno označení překáţky +
předáno PČR z důvodu dopravní nehody neznámého pachatele.
Zjištění otevřeného vozidla v ul. Na Cihelně – vyrozumění majitele, který si
vozidlo zajistil
Oznámení o vozidlech parkujících na zeleni v ul. Jungmannova – 4x výzva pro
nepřítomného pachatele přestupku
Spolupráce s PČR při zadrţení osoby v celostátním pátrání – osoba převezena
k výkonu trestu odnětí svobody

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

