
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 

1.4.2013

1.4.2013

3.4.2013

4.4.2013

4.4.2013

10.4.2013

10.4.2013

15.4.2013

12.4.2013

17.4.2013

17.4.2013

17.4.2013

25.4.2013

29.4.2013

30.4.2013

30.4.2013

11.4.2013

12.4.2013

17.4.2013

22.4.2013

27.4.2013

30.4.2013

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

ostatní 23/11.500,-Kč

přek. rychlosti 94/69.500,-Kč

zákaz vjezdu 21/14.400,-Kč

MUCB - 8664,71,73,78/2013 3.4.2013

MUCB - 8919,21,22/2013 4.4.2013

MUCB - 9033,37/2013 6.4.2013

MUCB - 9039,41,42,43/2013 6.4.2013

MUCB - 9223,35,44, 45/2013 8.4.2013
MUCB - 9736,38,40,42,43,44,46,48,50/2013 11.4.2013

MUCB - 9826,28,30,32/2013 12.4.2013

MUCB-9844,45,46,47,48/2013 13.4.2013

MUCB-10058,59,60,61/2013 15.4.2013

MUCB-10175,82,88,95/2013 16.4.2013

MUCB-10237,38/2013 16.4.2013

MUCB - 10432/2013 17.4.2013

MUCB - 10537,39,41,42,44,4849,50,52/2013 18.4.2013

MUCB-10660,,62,63,65,66,67,68/20113 19.4.2013

MUCB-10668,70,72,73,74/2013 19.4.2013

MUCB -10804,12 /2013 22.4.2013

MUCB-11048,49,50,51,53/2013 23.4.2013

MUCB - 11156,60,61,65,68,71/2013 24.4.2013

MUCB-11246,50,51,52,53,54,55,56/2013 24.4.2013

MUCB-11472,73/2013 26.4.2013

MUCB-11653,55,57,59,60/2013 29.4.2013

8.4.2013

KB - Český Brod průběžně

Č.j.MUCB-9612/2013 10.4.2013

doručení oísemnosti 16.4.2013

42 400 Kč

55 000 Kč

14 184 Kč

19 031 Kč

17 690 Kč

30 621 Kč

2 500 Kč

181 426 Kč

Přehled činností MP za měsíc duben 2013

Obsah činnosti Popis činnosti Četnost

tržnice

Liblice

Český Brod - přechody

Zahrady

Kontrolní a preventivní činnost

nádraží

hřbitov

parky v ČB + hřiště

Oznámení o neoprávněném založení černé skládky u hřbitova - oznámení o přestupku MUCB-8803/2013 přestupková komise 

Spolupráce s SKPV při prohlídce bytů jako nezúčastněná osoba

Oznámení o krádeži zboží v prodejně Penny Market - vyřešeno blokovou pokutou

Oznámení o ležící ženě v parku u Šembery. Žena ve značně podnapilém stavu + spolupráce s odborem sociálních věcí při odebrání dítěte ženě.ÚZ č.j. 9612/2013

Příjem oznámení a jejich řešení

Oznámení o volně pobíhajícům psu ve Štolmíři - vyrozuměn majitel, zajištní opravy oplocení objektu pily

Oznámení o ležící podnapilé ženě u Pivovarského rybníka - zjištění totožnosti a odvoz ženy do místa bydliště a předání ženy rodině

Oznámení o mrtvé kočce v  obci Liblice předano TS Český Brod.

Zjištěn ležící muž ul. Palackého u autobusové zastávky - muž vzbuzen, bez zranění - vykázán do místa bydliště

Oznámení o signalizaci alarmu na novostavbě v prostoru nad BČ Pap-oil - kontrola objektu na místě zastižen majitel, objekt nenarušen

Oznámení k krádeži v OD Penny-market - vyřešeno blok. pokutou

Oznámení od výpravčího ČD o osobách pohybujících s v kolejišti mezi Českým Brodem a Štolmíří - negativní

Předání poznatku o pohybu osoby v celestátním pátraní - na základě poznatku byla osoba společně s PČR zadržena

Žádost o prošetření ztráty osobních dokladů, provedeno místní šetření - negativní

Oznámení o muži cvičícího psa v parku u Šembery, v místě kde je zakázán pohyb psů - vyřešeno domluvou

Oznámení o uhynulé lišce u rybníka za Jatky Č.Brod - zdokumentováno a kadavér odvezen do Veterinární nemocnice MUCB - 10434/2013

pochůzková činnost v okrsku č.6

noční pochůzková činnost v okrsku č.1, 3, nádraží ČD

pochůzková činnost v okrsku č.6, dohled nad veřejným pořádkem při fotbalovém utkání Č.Brod x Úvaly, noční pochůzková činnost v okrsku č.1, 3, nádraží ČD

pochůzková činnost v okrsku č.4,3, nádraží ČD, zvýšený dohled při pálení čarodějnic

Oznámení o parkujícím vozidlu v zákazu vjezdu v ul.Lázeňská - zanechána výzva pro nepřítomného řidiče
Psovod + služební pes

pochůzková činnost v okrsku č.2

noční pochůzková činnost v okrsku č.3, nádraží ČD

Poříčany

Krupá

Český Brod ul. Klučovská
Český Brod ul. Jungmannova

Přestupky a jejich řešení

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

Český Brod ul. Klučovská

Tismice 

Rostoklaty

Český Brod ul. Jungmannova

Český Brod ul. Jungmannova

Krupá

Liblice ul. Bylanská

Krupá

Tismice 

Český Brod ul. Klučovská

Český Brod ul. Klučovská

Poříčany

Český Brod ul. Klučovská

Odchyt psů

Tuchoraz

Doubravčice

Tuchoraz

Český Brod ul. Klučovská

odbor vnitřních věcí

Příjmy - pokuty

na místě

složenkou

Odchyt psa nám. A. z Pardubic - předán majiteli, vyřešeno blokovou pokutou - MUCB 9257/2013

Součinnost s odbory MěÚ

odbor vnitřních věcí

odbor sociálních věcí

30.4.2013

Příjmy- poplatky tržnice

Stánky 

Celkem

Příjmy - parkovací automaty

5.4.2013

12.4.2013

19.4.2013


