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

Pochůzková činnost uvnitř hřbitova - prevence + veřejný pořádek denně

Pochůzková činnost - venčení psů / řešení přestupků / + veřejný pořádek v parcích a na hřišti denně

Výběr poplatků + zajištění veřejného pořádku , dohled na parkováním na tržnici denně

Kontrola dodržování zákazu vjezdu nákladních vozidel nad 10t   nepravidelně 

Kontrolní činnost na přechodech před zahájení vyučování denně

Kontrolní činnost z důvodu krádeže dřeva   nepravidelně 

9.1.2013

11.1.2013

11-12.1.2013

Nález jízdního kola Eska v obci Liblice - zajištění kola + předání na MÚ Č. Brod jako nález - 12.1.2013

16.1.2013

21.1.2013

22.1.2013

22.1.2013

22.1.2013

25-26.1.2013

29.1.2013

31.1.2013

4.1.2013

9.1.2013

10.1.2013

10.1.2013

17.1.2013

22.1.2013

23.1.2013

31.1.2013

§ 50/1a 200/90 krádež majetkové přest.     2/2.000,-Kč

ostatní 14/7.000,-Kč

přek. rychlosti 4/4.500,-Kč

zákaz vjezdu 12/9.500,-Kč

MUCB- 2660,2665,2670,2672/2013 30.1.2013

3.1.2013

10.1.2013

16.1.2013

28.1.2013

KB Český Brod průběžně

doručení písemnosti Č.j. MUCB-27354/2012 17.1.2013

29.1.2013

12 500 Kč

10 500 Kč

20 824 Kč

17 567 Kč

12 596 Kč

16 225 Kč

0 Kč

90 212 Kč

odbor vnitřních věcí 

Součinnost s odbory MěÚ

Odchyt psa v obci Liblice - zjištění majitele + předání psa majiteli

Odchyt psa v obci Liblice - zjištění majitele + předání psa majiteli

Odchyt psa v ul. Masarykova - odvoz psa do útulku Lysá n.L. MUCB - 871/2013

Odchyt psa v ul. Pod Velkým Vrchem - dovoz psa do útulku Lysá n. L. MUCB - 2446/2013

31.1.2013

Příjmy- poplatky tržnice

Příjmy - parkovací automaty

24.1.2013

10.1.2013

doručení písemnosti Č.j. MUCB-2446/2013

Příjmy - pokuty

Přehled činností MP za měsíc leden 2013

Kontrolní a preventivní činnost

Obsah činnosti Popis činnosti Četnost

Celkem

na místě

složenkou

Stánky 

18.1.2013

nádraží

hřbitov

Zahrady

Příjem oznámení a jejich řešení

Liblice

parky v ČB + hřiště

tržnice

Český Brod - přechody

Oznámení o muži s brašnou vydávající se za pracovníka plynáren který provádí odečty plynoměrů.Zvýšená kontrolní činnost, muž nezjištěn.

Odchyt psů

pěší hlídka náměstí, nádraží ČD, asistence při řešení majetkového přestupku v prodejně Penny Market

pěší hlídka Štolmíř

Přestupky a jejich řešení

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

Spolupráce s OVV a okrskovými komisemi při organizačně technickém zabezpečení prezidenských voleb

Oznámení o propadlé silnici v ul. Na Bělidle v Českém Brodě. Na místo hlídka, zajištění místa a usměrňování dopravy po dobu než došlo k řádnému označení překážky.

pěší hlídka Liblice

Tismice

Krádež zboží v prodejně Penny Market Český Brod

Oznámení o sražené srně na hl. silnici č. 12/I - předání Mysliveckému sdružení Tuchoraz

Oznámení o pravděpodobném požáru domu někde v ul. Suvorova - negativní

Krádež zboží v prodejně Lidl Český Brod

Krádež zboží v prodejně Penny Market Český Brod

Oznámení o požáru veřejného osvětlení v ulici Jungmannova - na místě HZS Č.Brod, zajištění pracovníka TS k odpojení el.proudu

Spolupráce s PČR při zákroku v ul.Pod Velkým Vrchem (manželské neshody) - vyřešeno na místě - návrhový přestupek

Spolupráce s OVV a okrskovými komisemi při organizačně technickém zabezpečení prezidenských voleb

Psovod + služební pes

asistence s PČR při noční kontrole areálu kutilka a vodárny u bazénu. Zjištěna osoba, která přespává na tribuně. Kontrola bývalých dílen v areálu ČD

pěší hlídka park u Pivovarského rybníka, hřbitov, náměstí

pěší hlídka náměstí,  nádraží ČD, park u Pivovarského rybníku, areál Kutilka, sídliště, hřbitov

pěší hlídka náměstí, nádraží ČD, Liblice, stezka Jedličky Brodského,hřbitov, kontrola areálu Kutilka

pěší hlídka náměstí a přilehlé ulice


