Přehled činností MP za měsíc prosinec 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
Příjem oznámení a jejich řešení
Dohled nad veřejným pořádkem při konání průvodu světýlek
Oznámení o parkujícím vozidle před vjezdem do nemovitosti 559 v ul. Bezručova v Českém Brodě . Zjištěn majitel vozidla, vyřešeno na místě .
Oznámení o poškození dopravní značky na Husově náměstí v Českém Brodě. Zpracován přestupek a předáno odbor dopravy MěÚ Český Brod
Předání ztraceného dítěte matce
Oznámení o batohu ležícím u pivovarského rybníka, sepsán Ú.Z. č. MUCB 32902/2012, předáno majiteli
Oznámení o krádeži v prodejně Gigant textil. Vyřešeno blokovou pokutou na místě
Předání písemnosti do vlastních rukou č.j. MUCB 31581/2012
Oznámení o propadající se vozovce v ul.Bulharská. Díra 1x1,2m zajištěna páskou MP - zajištěno cestou TS instalace zábrany + dopravní značky a oprava vozovky
Zajištění dopravy při konání běhu Českobrodská vánoční desítka.
Oznámení PČR OD OŘP Kolín o problémech v baru Palmička - na místě zjištěno že žena nebyla vpuštěna do provozovny z důvodu uzavírací doby.
Oznámení PČR OD OŘP Kolín o promrzlé ženě na nádraží - na místě zjištěno, že žena si stěžuje na nefunkční topení v čekárně - odkázána na ČD
Oznámení o ležícím muži v ul. Klučovská u ubytovny Karma Český Brod - prověřeno hlídkou MP - negativní.
Psovod + služební pes
pěší hlídka náměstí, nádraží ČD, parky
pěší hlídka náměstí, nádraží ČD
pěší hlídka parky podél potoka Šembery, hřbitov, náměstí
pěší hlídka náměstí, nádraží ČD, kemp
pěší hlídka náměstí, nádraží ČD, hřbitov
Přestupky a jejich řešení
§ 50/1a 200/90 krádež majetkové přest.
1/1000,ostatní
2/1000,přek. rychlosti
zákaz vjezdu
6/3000,Měření rychlosti - § 125c/1f3, 4 361/00
Odchyt psů
Odchyt psa u prodejny Penny market - odvoz psa do útulku Lysá n.L. MUCB-33085/2012
Odchyt psa v ulici Tuchorazská, umístění do kotce - odvoz psa do útulku Lysá n.Labem MUCB-33253/2012
Odchyt psa v prodejně Lvíček - zjištění majitele + předání psa majiteli
Odchyt psa Husovo náměstí, umístění do kotce, předání psa majiteli MUCB-33676/2012
Součinnost s odbory MěÚ

Příjmy - pokuty
na místě
složenkou
Příjmy - parkovací automaty
10.12.2012
21.12.2012
31.12.2012
Příjmy- poplatky tržnice
Stánky
Celkem

Četnost

denně
denně
denně
denně
nepravidelně
nepravidelně
denně
nepravidelně
2.12.2012
4.12.2012
7.12.2012
11.12.2012
14.12.2012
14.12.2012
14.12.2012
15.12.2012
16.12.2012
22.12.2012
22.12.2012
27.12.2012
3.12.2012
6.12.2012
12.12.2012
14.12.2012
25.12.2012

17.12.2012
18.12.2012
24.12.2012
27.12.2012

3 500 Kč
5 500 Kč
24 648 Kč
36 994 Kč
15 110 Kč
2 010 Kč
87 762 Kč

