Přehled činností MP za měsíc říjen 2012
Obsah činnosti

Popis činnosti

Kontrolní a preventivní činnost
nádraží
Kontrola nástupišť , vestibulu + podchod - dodržování tabákového zákona + veřejný pořádek
hřbitov
Pochůzková 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
Město Český Brod
Spolupráce s volebními komisemi + dohled nad veřejným pořádkem při konání krajských voleb
Příjem oznámení a jejich řešení
Oznámení o krádeži pletiva na pozemku v ulici Klučovská, na místě zastižen učitel praktické školy se žáky, kteří měli povoleno pletivo odstranit a odvézt
Oznámení o muži ležícím v parku na Škvárovně na místě zjištěno, že 80.letý muž se nemůže postavit na nohy- přivolána RZS, muž převezen do nemocnice v Kolíně
Zpracování ÚZ k Čj. MUCB 1151/2012 pro pí. Hřebíkovou-odvolací řízení o přestupku v dopravě.
Oznámení o dopravní nehodě u odbočky na obec Tismice. Místo nehody zajištěno a následně předáno PČR.
Oznámení o vloupání do kabin na fotbalovém stadionu Český Brod - Předáno PČR .
Oznámení o povalujícím se muži ve vestibulu nádraží Č. Brod. - výjezd na místo, ztotožnění a vykázání z budovy.
Oznámení o 2 bezdomovcích na nádraží v Č. Brodě, kteří budí věřejné pohoršení - výjezd na místo, ztotožnění a vykázání z budovy.
Oznámení o krádeži v prodejně Penny Market - vyřešeno v blokovém řízení
Oznámení o o umístění kužele na místní komunikaci v ul. Rokycanova v Č. Brodě. Č.j. 27851/2012 - předáno na Odbor dopravy při MěÚ č . Brod k provedení opatření
Sběr injekční sříkačky na chodníku před domem čp. 172 ul.Prokopa Velikého
Předvedení osoby v PATROS na OOP Český Brod MUCB 28354/2012,
Oznámení o povalujícím se muži v parku u Šembery. Zjištěna totožnost. PATROS negativní
Oznámení o vozidlech blokujících průjezd ulicí Želivského - vyřešeno v blokovém řízení na místě
Oznámení o parkujícím vozidle před garáží na Husově náměstí - vyřešeno na místě
Přestupky a jejich řešení
§ 50/1a 200/90 krádež majetkové přest.
1/1.000,-Kč
ostatní
34/16.500,-Kč
přek. rychlosti
55/44.500,-Kč
zákaz vjezdu
17/15.000
Měření rychlosti - § 125c/1f3, 4 361/00
Český Brod ul. Jungmannova
MUCB-25898,900,902,903,904,905/2012
Poříčany
MUCB- 26028,29,31,32/2012
Nová Ves II
MUCB 26191/2012, oznámení MUCB 26189/2012
Doubravčice
MUCB - 26252,54, 26255/2012
Český Brod ul. Klučovská
MUCB - 26397,404,413,422, 26431/2012
Tismice
MUCB 26540,2,3,5,6/2012
Doubravčice
MUCB 26811,12,14,15,16,17,18/2012
Tuchoraz
MUCB- 26908,910,911,912,913,26914/2012
Český Brod ul. Jungmannova
MUCB-27225,226,227,229,230/2012
Krupá
MUCB-27979,981,985,990,998,/2012
Český Brod ul. Klučovská
MUCB -28342,4,5,9,61,70,77,86/2012
Odchyt psů
Odchyt psa v obci Liblice na základě upozornění učitelky MŠ - pes předán majitelce
Odchyt psa v ul.Jana Kouly - pes předán majiteli
Součinnost s odbory MěÚ
součinnost se stavebním odborem
součinnost s odborem vnitřních věcí - převoz věcí k archivaci
součinnost se živnostenským odborem - převoz věcí k archivaci
odvoz zajištěných věcí z PČR na MěÚ + převoz věcí do skladu v nemocnici
spolupráce se sociálním odborem - orientační dechová zkouška klienta
Příjmy - pokuty
na místě
složenkou
Příjmy - parkovací automaty
5.10.2012
12.10.2012
19.102012
31.10.2012
Příjmy- poplatky tržnice
Stánky
Celkem

Četnost

denně
denně
denně
denně
nepravidelně
nepravidelně
denně
nepravidelně
12.-13.10.2012
1.10.2012
3.10.2012
4.10.2012
6.10.2012
9.102012
10.10.2012
11.10.2012
18.10.2012
23.10.2012
26.10.2012
29,10,2012
29.10.2012
30.10.2012
31.10.2012

2.10.2012
3.10.2012
4.10.2012
6.10.2012
8.10.2012
9.10.2012
11.10.2012
12.10.2012
16.10.2012
24.10.2012
29,10,2012
1.10.2012
6.10.2012
9.10.2012
5.10.2012
11.10.2012
16.10.2012
25.10.2012
34 000 Kč
43 000 Kč
19 233 Kč
20 747 Kč
20 368 Kč
32 615 Kč
1 660 Kč
171 623 Kč

