Blokové pokuty na místě zaplacené

46.500,-Kč

Blokové pokuty uložené na složenku

48.500,-Kč

Parkovací automaty

85.498,-Kč

Poplatky za tržnici
Celkem :

-

3.160,-Kč
183.658-Kč

Měření rychlosti v obci Poříčany – veřejnoprávní smlouva
Měření rychlosti v obci Tismice 2x – veřejnoprávní smlouva
Měření rychlosti v obci Český Brod ul.Zborovská + Liblice
Řešení krádeže v prodejně Penny Market - vyřešeno blokově
Oznámení o napadení ženy v ulici Rokycanova – návrhový přestupek +
vyrozuměna PČR
Spolupráce s odborem sociálních věcí při přepravě dětí do kojeneckého ústavu
v Kolíně
Asistence s PČR při domovních prohlídkách v ulici Prokopa Velikého
Měření rychlosti v Liblicích + kontrola NA 10t
Oznámení o muži rómské národnosti, který si o zeď domu brousí nůž
v prostoru farmářských trhů. Muž odzbrojen a převezen k lékařskému vyšetření
a posléze eskortován do léčebny v Kosmonosech.
Měření rychlosti v obci Krupá – veřejnoprávní smlouva
Odchyt psa v ulici Masarykova + převoz do útulku v Lysé nad Labem
Sběr injekčních stříkaček v ulici Prokopa Velikého
Nález občanského průkazu a řidičského průkazu – následně předán majiteli
Nález průkazky PID – majitelka z Kostelce n.Č.lesy předáno cestou PČR
Spolupráce s finančním odborem při přepravě peněz z KB Kolín
Spolupráce s PČR při pátrání po osobách a omamných a psychotropních
látkách na Škvárovně
Asistence s finančním odborem při kontrole stánků před MKIC
Odchyt psa na MěÚ Český Brod – pes vydán majiteli
Měření rychlosti v obci Nová Ves II – veřejnoprávní smlouva
Dohled nad veřejným pořádkem při konání fotbalového utkání Č.Brod – Nové
Strašecí
Spolupráce s finančním odborem při rozvozu reflexních prvků (vestiček) do
mateřských škol v Českém Brodě a v Liblicích
Oznámení o zablokování ulice Průmyslová šesti kamióny – vyřešeno na místě
s pracovníky firmy na výrobu polystyrénu
Měření rychlosti v obci Tuchoraz – veřejnoprávní smlouva
Výzva k odstranění autovraku v ulici 28.Října
Oznámení o pomalovaných zdích a značek motivy svastiky – předáno PČR
Řešení krádeže v prodejně LIDL - vyřešeno blokově
Kontrolní činnost při konání dětského branného dne v parku u pivovaru
Spolupráce s odborem sociálních věcí v obci Kounice
Odchyt dvou psů v ulici Jungmannova – předáno majitelům
Oznámení o napadení ženy mužem v ulici Palackého – předáno PČR
Spolupráce se stavebním odborem v obci Rostoklaty
Kontrola zákazu vjezdu NA 10t v obci Liblice
Oznámení o psu pohybujícím se na nástupišti ČD – pes předán majiteli
Oznámení o poškozeném veřejném osvětlení v ulici Palackého firmou
provádějící demontáž střešní krytiny – zpracováno + předáno odboru správy
majetku města

-

Odchyt psa v ulici Žižkova – převoz psa do útulku v Lysé nad Labem
Spolupráce s PČR při kontrolní akci na podávání alkoholických nápojů
mladistvým osobám na diskotéce u Černého Koně – kontrola osob, předvádění
osob na PČR a následné předávání mladistvých rodičům
Dohled nad veřejným pořádkem při konání fotbalového utkání Č.Brod – Čáslav

zvýšená kontrola žáků před vyučováním z důvodu kouření v okolí škol a poškozování
oplocení domů a elektrických rozvodných skříní + dohled nad přechody v okolí škol
kontrola nádraží, vestibulu,čekárny a podchodu ohledně dodržování tabákového
zákona a veřejného pořádku - denně
kontrola hřbitova a parkoviště u hřbitova - denně (zvýšená činnost památka
zasnulých)
upozorňování fyzických a právnických osob na dodržování místních vyhlášek
kontrolní činnost nad dodržováním uklízení psích exkrementů majiteli psů
kontrolní činnost a zajištění veřejného pořádku, dopravy při konání farmářských trhů
v Českém Brodě

