Přehled činností MP za měsíc červen 2012

Obsah činnosti
Kontrolní a preventivní činnost
nádraží
hřbitov
školy
parky v ČB + hřiště
tržnice
Liblice
Zahrady
Příjem oznámení a jejich řešení

,

Přestupky a jejich řešení
§ 50/1a)200/90 krádež majetkové přest.
§ 125c/1k) 361/00
parkování
zákaz vjezdu
přek. rychlosti
ostatní
Měření rychlosti - § 125c/1f3, 4 361/00
Klučovská
Jungmannova
Klučovská
Krupá
Nová Ves II
Tuchoraz + Klučovská
Tismice
Klučovská
Poříčany
Jungmannova
Tuchoraz

Popis činnosti

Četnost

kontrola nástupišť , vestibulu + podchod - dodržování tabákového zákona + veřejný pořádek
pochůzková činnost uvnitř hřbitova - prevence + veřejný pořádek
dohled na přechodech pro chodce v ranních hodninách + kouření žáků v okolí škol - prevence
pochůzková činnost - venčení psů / řešení přestupků / + veřejný pořádek v parcích a na hřišti
výběr poplatků + zajištění veřejného pořádku , dohled na parkováním na tržnici
kontrola dodržování zákazu vjezdu nákladních vozidel nad 10t
kontrolní činnost z důvodu krádeže dřeva + kontrola chat
Oznámení OŘ OD PČR že v Českém Brodě na vlakovém nádraží stojí osobní vlak ve ktrém jsou
dvě osoby ktré nemají úplatný přepravní lístek. Věc vyřešena na místě domluvou.Tyto osoby
následně dobrovolně opustily vlakovou soupravu.
Oznámení o podezřelém osobním automobilu v ulici Masarykova - lustrace vozidla negativní
Asistence při usměrňování dopravy v ulici Klučovská při skládání štěpky do parku
Oznámení z kamerového dohledu o dvou chlapcích kteří malují fixou na popelnice v ulici
28.Října - věk 11 let vyřešeno tím, že chlapci nápisy odstranili.
Oznámení o uhynulé kočce v ul. Zborovská, předáno TS Český Brod.
Oznámení OD OŘP Kolín o rvačce dvou žen před OD Plus, prověřeno negativní.
Spolupráce s PČR OOP Český Brod osoba ohrožujicí BESIP v ul. Jana Kouly, spolupráce
při převozu na OOP a dále na protialkoholní záchytnou stanici v Kolíně.
Oznámení o propadající se silnici na nám. A. z. P. na proti prodejně RABBIT, předáno TS,
zajištěna oprava
Kontrola provozoven s výherními hracími automaty spolu s pracovnicí finančního výboru
Asistence RZS při ošetření ženy v ulici Rokycanova
Oznámení o rvačce v ulici Kollárova u slepé koleje - prověřeno, negativní
Oznámení o pohybu zmateného muže v nemocničním oblečení v ul Žitomířská + Komenského
muž převezen zpět do nemocnice v Českém Brodě.
Oznámení o rodinných neshodách mezi otcem a synem - poučení o nutnosti podat návrh
na projednání přestupku. (návrhový přestupek mezi příbuznými) na MěÚ Č.Brod nebo PČR
Oznámení o podnapilém muži ležícím v parku na námestí - muž probuzen,vyřešeno domluvou
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14/7.000,-Kč
20/16000,-Kč
52/51500,- Kč
1/500,-Kč
MUCB - 15032,34,34,15047/2012
MUCB - 15299,303,308,316,322,328,331/2012
MUCB - 15479,81,83,84,85/2012
MUCB - 15486,87/2012
MUCB - 15569,70,71,73,74/2012
MUCB - 15838,39,40,41,15843/2012,
MUCB- 16229,31,32/2012 4.500,- Kč
MUCB - 16493,94,96,97,98,99/2012
MUCB - 16830,40,42,16844/2012 5.500,- Kč
MUCB - 17301,06,07,09,12,13,18,20,23/2012
MUCB - 17501,04,07,09,13/2012

4.6.2012
6.6.2012
7.6.2012
7.6.2012
8.6.2012
12.6.2012
15.6.2012
19.6.2012
21.6.2012
27.6.2012
28.6.2012

před prodejnou LIDL Jana Kouly Čj:15736/2012 - odvoz útulek Lysá nad Labem
před prodejnou LIDL Jana Kouly Čj:15744/2012 - odvoz útulek Lysá nad Labem

11.6.2012
11.6.2012

doručení písemnosti pro okresní soud Kolín
doručení písemností osobě M.B - MUCB 15899/2012

13.6.2012
23.6.2012

Odchyt psů

Součinnost s odbory MěÚ

Blokové pokuty
na místě
složenkou
Příjmy - parkovací automaty

34 000 Kč
41 000 Kč
8.6.2012
14.6.2012
22.6.2012
29.6.2012

Poplatky - tržnice
CELKEM

24 286 Kč
18 899 Kč
24 543 Kč
24 295 Kč
4 800 Kč
171 823 Kč

