
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 

Kontrola dodržování zákazu vjezdu nákladních vozidel nad 10t   nepravidelně 

Kontrolní činnost na přechodech před zahájení vyučování denně

Kontrolní činnost z důvodu krádeže dřeva   nepravidelně 

1.2.2013

4.2.2013

9.2.2013

10.2. - 12.2.2013

15.2.2013

16.2.2013

17.2.-19.2.2013

27.2.2013

4.2.2013

6.2.2013

7.2.2013

12.2.2013

16.2.2013

18.2.2013

23.2.2013

26.2.2013

28.2.2013

§ 50/1a 200/90 krádež majetkové přest.     2/2000,- Kč

ostatní 19/9600,-Kč

přek. rychlosti

zákaz vjezdu 29/20300,-Kč

8.2.2013

KB - Český Brod průběžně

Č.j. MUCB - 29701/2012 2.2.2013

10.2.2013

Č.j. MUCB - 3762/2012, MUCB-3766/2013, MUCB-2246/2013 12.2.2013

17.2.2013

Chobotě 25.2.2013

č.j. MUCB 3746/2013 28.2.2013

10 900 Kč

21 000 Kč

19 049 Kč

21 610 Kč

25 271 Kč

100 Kč

97 930 Kč

asistence s odborem životního prostředí při redukování počtů holubů ve městě

Psovod + služební pes

Sběr injekční stříkačky - slepá kolej 

Krádež zboží v prodejně Penny Market Český Brod, vyřešeno blokovém řízení 1.000,-Kč

Spolupráce s PČR v areálu Cihelny - nález odcizeného motorového vozidla - šetří PČR

Odchyt psů

sloučená pěší hlídka s PČR náměstí, nádraží ČD, Liblice, stezka Jedličky Brodského, hřbitov, parky podél potoka Šembery, sídliště

pěší hlídka náměstí, nádraží ČD

Přestupky a jejich řešení

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

Sběr holubích kadáverů - asistence při odstřelu holbů 

Oznámení o pohybu několika "Rómů" kteří kopou do odpadkových košů - prověřeno, negativní

hřbitov

Zahrady

Příjem oznámení a jejich řešení

Liblice

parky v ČB + hřiště

tržnice

Tismice 

Český Brod - přechody

Přehled činností MP za měsíc únor 2013

Kontrolní a preventivní činnost

Obsah činnosti Popis činnosti Četnost

nádraží

Oznámení, že v obci Liblice pobíhá pes bojového plemene -  pes v době příjezdu strážníku byl již pod kontolou majitele - vyřešeno domluvou 

pěší hlídka náměstí, nádraží ČD, Liblice, stezka Jedličky Brodského

pěší hlídka parky podél potoka Šembery, Podskalí

pěší hlídka náměstí, nádraží ČD, asistence při doručování písemností pro odbor vnitřních věcí

pěší hlídka parky podél potoka Šembery, náměstí

pěší hlídka náměstí, nádraží ČD, nemocnice 

spolupráce s odborem dopravy při kontrole dopravního značení v ul.V Chobotě

Příjmy-parkovací automaty

28.2.2013

8.2.2013

Příjmy-pokuty

doručení písemnosti - odbor vnitřních věcí

Celkem

na místě

složenkou

Stánky 

18.2.2013

Příjmy- poplatky tržnice

Krádež zboží v prodejně Penny Market Český Brod, lustrace PČR, vyřešeno blokovém řízení 1.000,-Kč

Sběr holubích kadáverů - asistence při odstřelu holbů 

asistence s odborem životního prostředí při redukování počtů holubů ve městě

doručení písemnosti - odbor vnitřních věcí

doručení písemnosti - odbor vnitřních věcí

Součinnost s odbory MěÚ

odbor vnitřích věcí

Odchyt psa v ul. Tyršova - odvoz psa do útulku Lysá n.L. MUCB - 3642/2013

pěší hlídka Zahrady, náměstí, nádraží ČD, Škvárovna

pěší hlídka Štolmíř


