Přehled činností MP za měsíc září 2012
Obsah činnosti

Popis činnosti

Kontrolní a preventivní činnost
nádraží
Kontrola nástupišť , vestibulu + podchod - dodržování tabákového zákona + veřejný pořádek
hřbitov
Kochůzková činnost uvnitř hřbitova - prevence + veřejný pořádek
parky v ČB + hřiště
Pochůzková činnost - venčení psů / řešení přestupků / + veřejný pořádek v parcích a na hřišti
tržnice
Výběr poplatků + zajištění veřejného pořádku , dohled na parkováním na tržnici
Liblice
Kontrola dodržování zákazu vjezdu nákladních vozidel nad 10t
Tismice
Kontrola dodržování zákazu vjezdu nákladních vozidel nad 10t
Český Brod- přechody
Kontrolní činnost na přechodech před zahájení vyučování
Zahrady
Kontrolní činnost z důvodu krádeže dřeva + kontrola chat
Příjem oznámení a jejich řešení
Oznámení o dehydrované kočce na římse ve druhém patře budovy na Husově náměstí - zjištění majitele pomocí žebříku kočka sundána na zem
Odchyt psa na Husově nám.- pes předán majiteli
Prezentace MP na dětském branném dnu v Č.Brodě - úkazka radaru, odchytových prostředků, střelba z uspávací pušky cvičnými střelamy do terče.
Spolupráce s PČR při rozvozu nařízení o zákazu prodeje lihovin do restaurací, barů a obchodů v Č.Brodě
Sběr tří kusů injekčních stříkaček v ulici Žitomířská
Spolupráce s Odborem dopravy - akce "Dopravní hřiště"
Dohled nad veřejným pořádkem při pořádání pouťových atrakcí ve středu města
Oznámení o podnapilém muži v parku u Pivovarského rybníka - hlídka MP na místě věc vyřešila domluvou, muž odešel do svého trv. bydliště
Usměrňování dopravy + zjištění majitelů blokujících vozidel při odjezdu atrakcí z nám.A.z.Pardubic a Husova nám.
Oznámení o krádeži dřeva u obce Štolmíř - zjištění dvou pachatelů přestupku - předáno na přestupkovou komisi úřadu Č.Brod
Oznámení o pohybu ososby s baterkou v prostoru hradeb - provedena kontrola s negativním výsledkem
Oznámení o parkování vozidel v ul. Krále Jiřího v úseku k nádraží. Rozdáno 8 x předvolání pro nepřítomné pachatele přestupků.
Sběr jednoho kusu injekčních stříkaček na nádraží ČD
Oznámení o rušení nočního klidu v ulic Krále Jiřího - hlídka MP na místě več vyřešila domluvou
Přestupky a jejich řešení
§ 50/1a 200/90 krádež majetkové přest.
0 Kč
ostatní
26/14.300,-Kč
přek. rychlosti
41/30.500,-Kč
zákaz vjezdu
19/17.500,-Kč
Měření rychlosti - § 125c/1f3, 4 361/00
Doubravčice
MUCB 23178,79,80/2012
Č. Brod, ul. Klučovská
MUCB 23319,30,31/2012
Č. Brod, ul. Klučovská
MUCB 23579,82,85,90/2012
Tismice
MUCB 23717,18,19,20/2012
Č.Brod ul.Jungmannova
MUCB 23831,32,34,35,36,37,39,40,42,44/2012
Nová Ves II
MUCB 23847,48,50/2012
Doubravčice
MUCB 24513,18,20,26,28,40/2012
Č.Brod ul.Jungmannova
MUCB 25444,47,49,54,69,82,92,93/2012
Odchyt psů
odchyt psa na zahradě domu v Liblicích - odvoz psa do útulku v Lysé n.Labem MUCB 23316/2012
odchyt dvou psů v ul. Zborovská Český Brod - odvoz psů do útulku v Lysé n.Labem MUCB 25357/2012
Součinnost s odbory MěÚ
Vnitřní věci
doručení písemnosti MUCB 22702/2012
Odbor dopravy
oznámení o dopravním přestupku MUCB 23182/2012
Odbor dopravy
oznámení o dopravním přestupku MUCB 23845/2012
Odbor dopravy
oznámení o dopravním přestupku MUCB 23977/2012
Odbor dopravy
oznámení o dopravním přestupku MUCB 24006/2012
Odbor dopravy
oznámení o porušení zákona č.13/1997 Sb. montáž parkovacího zařízení v ul. Rokycanova MUCB
Příjmy - pokuty
na místě
složenkou
Příjmy - parkovací automaty
7.9.2012
14.9.2012
27.9.2012
Příjmy- poplatky tržnice
Stánky
Celkem

Četnost

denně
denně
denně
denně
nepravidelně
nepravidelně
denně
nepravidelně
11.9.2012
13.9.2012
15.9.2012
15.9.2012
17.9.2012
18.9.2012
20-24.9.2012
21.9.2012
24.9.2012
24.9.2012
24.9.2012
25.9.2012
26.9.2012
28.9.2012

1.9.2012
3.9.2012
5.9.2012
6.9.2012
7.9.2012
8.9.2012
17.9.2012
26.9.2012
13.9.2012
26.9.2012
1.9.2012
1.9.2012
8.9.2012
10.9.2012
10.9.2012
8.9.2012
28 500 Kč
33 800 Kč
20 468 Kč
19 524 Kč
28 211 Kč
1 140 Kč
131 643 Kč

