
nádraží kontrola nástupišť , vestibulu + podchod  - dodržování tabákového zákona + veřejný pořádek        denně

hřbitov pochůzková činnost uvnitř hřbitova - prevence + veřejný pořádek        denně

školy dohled na přechodech pro chodce v ranních hodninách + kouření žáků v okolí škol - prevence        denně

parky v ČB + hřiště pochůzková činnost - venčení psů / řešení přestupků / + veřejný pořádek v parcích a na hřišti        denně

tržnice výběr poplatků + zajištění veřejného pořádku , dohled na parkováním na tržnici        denně

Liblice kontrola dodržování zákazu vjezdu nákladních vozidel nad 10t   nepravidelně 

Zahrady kontrolní činnost z důvodu krádeže dřeva + kontrola chat   nepravidelně 

Telefonické oznámení o odcizení krytu kanálu  v ul Roháčova za prodejnou COOP Jednota 1.2.2012

nedaleko místa odcizení zjištěni 3 pachatelé i s ocizeným krytem. Kryt vrácen na místo a věc  

vyřešena v blokovém řízení na místě.  § 50/1 a ) z.č. 200/90 Sb. 

Asistence při odstraňování následků dopravní nehody na silnici I/12 v prostoru BČ Benzina 6.2.2012

Telefonicky oznámeno OD PČR že v ul. Prokopa Velikého teče na pozemní komunikaci voda 7.2.2012

zřejmně prasklé vedení.Negativní 

Žádost PČR SKPV Kolín o asistenci při vyšetřovacím pokusu v areálu bývale STS Český Brod 7.2.2012

jako nezůčastněná osoba.

Žádost PČR o prověření oznámení o muži, který vnikl do internátního zařízení Ekonomické školy

Liblice, prověření, zajištění místa činu, předání PČR, součinnost při zadržení osoby pachatele. 7.2.2012

oznámení o rodinných neshodách na Husově náměstí, prověření , předáno PČR 7.2.2012

Krádež zboží v prodejně LIDL §50/1a) zák. č. 200/90 Sb. 9.2.2012

Žádost PČR o součinnost při prověření oznámení o rvačce na nádraži ČD Český Brod

zjištěno, že účastníci již nastoupili do vlaku směr Pečky - předáno OOP Pečky 10.2.2012

Ležící muž v ul. K Dolánkám, přivolána RZS po ošetření muž převezen do kempu U Podviničního 10.2.2012

rybníka - prevence proti umrznutí - 18st. C

Oznámení o výtržnosti v obci Liblice, součinnost s PČR a RZS 10.2.2012

převoz společně s PČR a RZS pachatele výtržnosti do lékařského zařízení Kosmonosy

Oznámení o podnapilé ženě v ulici Sokolovská - žena převezena do ubytovny Kemp + lustrace 13.2.2012

PČR - negativní

Oznámení HZS a PČR o požáru zahradního domku někde u Šembery v němž se má nacházet 14,2.2012

osoba. Výjezd na místo a náhodnou prohlídkou místa Chouranice požár lokalizován. Vyrozumění 

                                                                         operačních HZS a PČR a zajištění přístupu na pozemek. 

Telefonické oznámení o neprůjezdnosti silnice mezi obcemi Tuchoraz a Č. Brod. Vyrozuměni 15.2.2012

operačního střediska SÚS Kutná Hora a zajištění odstranění závějí. 

Oznámení o pohybu rómských osob s vozíkem naloženým pračkou v ul. Na Cihelně - zjištěno, 20.2.2012

že nefunkční pračku jim dala žena z domu čp. 1331

Oznámení o ležícím muži který leží částečně na sillnici vedoucí z Českého Brodu do obce 21.2.2012

Tismice.Věc předána a vyřešena PČR OOP Český Brod. 

žádost PČR o součinnost - napadení ostrahy v OD Penny market - podezření z výtržnictví 25.2.2012

Oznámení o úmyslu skočit pod vlak na nádraží ČD. Přivolán lékař RZS a odvoz osoby do léčebny 27.2.2012

Osobní oznámení o parkování osobního motorového vozidla zn. FORD na soukromém pozemku 28.2.2012

před prodejnou Elektro Bursa v ul. Zborovská Č.Brod - zjištěna a vyrozuměna majitelka

Vlastním zjištěním před provozovnou výkupu druhotných surovin v ul. Klučovská zjištěn výskyt 28.2.2012

osob zabývajích se krádežemi kovového materiálu , který následně odevzdávají. Osoby na káře 

vezly  pletivem vypletené rámy z plotu. Následně se na místo dostavil i majitel, který hlídce sdělil,

že si plotová pole poznává a tato mu byla odcizena ze zahrady ul. Cukrovarská proti podniku , 

FERONA,  a že již volal policii ČR. Z uvedeného důvodu byly osoby ztotožněny 

vylustrovány v systému PATROS a následně předány hlídce PČR , která se dostavila na místo

 samé.  

§ 50/1a)200/90 krádež majetkové přest.     3 za 3000,-Kč 4/3500,-Kč 

§ 125c/1k) 361/00 parkování 25/15,500,-Kč

zákaz vjezdu 32/30500,-Kč

přek. rychlosti 18/15000,-Kč

kouření 1/500,-Kč

místo

Tismice zpracování 0 8.2.2012

Český Brod ul. Jungmannova zpracování Čj: 3936,3939,3943,3949,3951 - přestupky překročení 8.2.2012
rychlosti - 5/3500,- Kč 16.2.2012

Český Brod ul. Jungmannova zpracování Čj: 4745,4746,4747,4748,4750,4752 - přestupky překročení 

rychlosti - 6/3000,- Kč 

Český Brod , Liblice ul. Bylanská zpracování Čj: 5001, 5006 - přestupky překročení rychlosti - 2/2000,- Kč 

Tuchoraz zpracování Čj. 5248/2012  - přestupky překročení rychlosti -  1/1.000,-Kč 22.2.2012

Český Brod ul. Klučovská zpracování Čj. 5247,5249,5253/2012  - přestupky překročení rychlosti -  3/4.500,- Kč 22.2.2012

Nová Ves II zpracování č.j- 5758/2012  přestupek překročení rychlosti -  1/1.000,- Kč 28.2.2012

ČeskýBrod - Zborovská zpracování 0 28.2.2012

odchyt psa na nádraží ČD + odvoz do útulku v Lysé n/Labem 15.2.2012

odchyt psa v Českém Brodě ul. J. Kouly + odvoz do útulku v Lysé n/Labem 22.2.2012

OŽP Mě Ú Č. Brod šetření v kempu u Podviničního rybníka - uvázaný pes u chatky 1.2.2012

OVV MěÚ Č. Brod                                         2x doručení písemností osobě  6.2.2012

OVV MěÚ Č. Brod                                         Doručení 2x doručení písemností osobě 21.2.2012

odbor dopravy MěÚ Č. Brod  postoupení oznámení o dopravním přestupku Čj: 5474/2012 24.2.2012

na místě 26 500 Kč

složenkou 38 500 Kč

10.2.2012 21 989 Kč

17.2.2012 16 951 Kč

29.2.2012 33 101 Kč

Poplatky - tržnice 0 Kč

CELKEM 137 041 Kč

Príjmy - poplatky tržnice

Přestupky a jejich řešení

Měření rychlosti - § 125c/1f3, 4 361/00

Odchyt psů

Součinnost s odbory MěÚ

Blokové pokuty

Příjmy - parkovací automaty

Četnost

Přehled činností MP za měsíc únor 2012

Kontrolní a preventivní činnost

Příjem oznámení a jejich řešení

Obsah činnosti Popis činnosti


