
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 z důvodu krádeže dřeva   nepravidelně 

1.8.2013

1.8.2013

3.8.2013

8.8.2013

10.8.2013

11.8.2013

12.82013

13.8.2013

13.8.2013

19.8.2013

22.8.2013

23.8.2013

24.8.2013

27.8.2013

27.8.2013

28.8.2013

28.8.2013

29.8.2013

29.8.2013

30.8.2013

30.8.2013

30.6.2013

30.6.2013

30.6.2013

30.6.2013

2.8.2013

10.8.2013

13.8.2013

23.8.2013

29,8,2013

§ 50/1a 200/90 krádež majetkové přest.     5/5.000,-Kč

ostatní 12/4.000,-Kč

přek. rychlosti 63/53.500,-Kč

zákaz vjezdu 55/44,000,-Kč

MUCB, Č.j. - 20622,24,26,27,29,20630/2013 1.8.2013

MUCB, Č.j. - 20729,30,31,32,33/2013 2.8.2013

MUCB, Č.j. - 20734, 20735/2013 3.8.2013

Č.j. MUCB- 20844,46,47,50,52,53,54,59,63,20868/2013 5.8.2013

Č.j. MUCB - 21051,53,54,56,58,62,66,21069/2013 6.8.2013

Č.j. MUCB - 21173,186,195,197,204,216/2013 7.8.2013

Č.j. MUCB-  21535, 21536/2013 9.8.2013

Č.j. MUCB-21539,540,542,543/2013 10.8.2013

Č.j. MUCB - 21836,38,48/2013 14.8.2013

čj. MUCB - 222333, 34, 35, 37/2013 20.8.2013

Čj. MUCB - 22470,74, 76, 79, 82, 85/2013 21.8.2013

Čj. MUCB - 22574,575,576,585,586,588,592/2013 22.8.2013

12.8.2013

13.8.2013

20.8.2013

20.8.2013

21.8.2013

26.8.2013

spolupráce s bezpečnostním ředitelem při přebírání budov v areálu nemocnice 8.8.2013

odvoz pokladní do K.B Český Brod s penězi MěÚ 8.8.2013

odvoz pokladní do K.B Český Brod s penězi MěÚ 13.8.2013

odvoz pokladní do K.B Český Brod s penězi MěÚ 14.8.2013

odvoz pokladní do K.B Český Brod s penězi MěÚ 16.8.2013

odvoz pokladní do K.B Český Brod s penězi MěÚ 20.8.2013

odvoz pokladní do K.B Český Brod s penězi MěÚ 23.8.2013

odvoz materiálů BESIP do mateřské školky Sokolská 28.8.2013

doručení písemnosti 30.8.2013

44 500 Kč

62 000 Kč

21 539 Kč

18 154 Kč

19 566 Kč

16 626 Kč

1 080 Kč

183 465 Kč

 

Přehled činností MP za měsíc srpen 2013

Obsah činnosti Popis činnosti Četnost

tržnice

Liblice

Zahrady

Příjem oznámení a jejich řešení

Kontrolní a preventivní činnost

nádraží

hřbitov

parky v ČB + hřiště

Oznámeni o rušení nočního klidu, Liblice ul. Průmyslová - vyřešeno domluvou

Oznámení o uhynulém srnci v areálu pivovaru - vyrozuměno myslivecké sdružení - odvezen na kafilaci 

Oznámení o nefunkčnosti parkovacího automatu č. 2 - opraveno

Oznámení o přestupku v dopravě Č:j. MUCB-21728/2013 - předáno na Odbor dopravy 

Oznámení p. Ing. Krulišem o úniku vody v obci Zahrady. Věc negativní odkalování pracovníkem Veolie.

Oznámení o nefunkčnosti parkovacího automatu č. 5 Na Várečce- telefonický kontakt Ing. Struska servis na opravu

Oznámení o krádeži kovového šrotu v rybárně u rybníka Nouzov , předáno policii i s pachatelem.

Oznámení o krádeži zboží v prodejně Penny market za 205,-Kč - vyřešeno blokovou pokutou 1.000,-Kč

Oznámení o dvou mužích vyhazujících obnošené šatstvo z kontejneru ul. J. Kouly - pokuta

Oznámení o nefunkčnosti parkovacího automatu č. 4 - úmyslně ucpané výdejní okénko na lístky

Spolupráce s SKPV Praha východ při domovních prohlídkách jako nezúčastněné osoby

Oznámení o vyhození komunálního odpadu do kontejneru na tříděný odpad v ul. B. Smetany - zprac. přestupku porušení vyhlášky o odpadech Čj:MUCB- 22954/2013

Oznámení o nefunkčnosti parkovacího automatu č. 1 - ucpaný mincovník

Oznámení o svévolném opuštění LDN pacientkou - dle lékaře léčba ukončena - dáno na vědomí MP+PČR

Sběr 1 ks injekční jehly u kina

Oznámení o nefunkčnosti parkovacího automatu č. 3 - ucpaný mincovník

Oznámení o krádeži dřeva z lesa V červánkách v k.o. Štolmíř - výjezd na místo - 2 muži předložili povolení k odvozu palivového dřeva

Zjištění nefunkčního automatu č. 6 - nahlášeno firmě  - nutno nahrát do automatu nový software

Oznámení o povalujícím se muži u parkovacího automatu č. 3. Muž probuzen a odešel domů. 

Oznámení o 2 osobách pohybujících se v ul. Štolmířská , kteří mají svítit do zaparkovaných vozidel a oken sklepů. Negativní. 

Oznámení o ztrátě peněženky na nádraží ČD Český Brod - hlídka na místo, peněženka nalezena, sepsán Ú.Z. Č.j. MUCB 23092/2013 - předáno majiteli

Oznámení o vozidle stojícím ve vjezdu v obci Liblice ul. K Vysílači - hlídka na místo vozidlo již přeparkováno, provedena lustrace vozidla - negativní

Oznámení o slovním napadení v kempu Český Brod. Návrhový delikt, osoby poučeny o možnosti podat oznámení na MěÚ Č. Brod. 

Oznámení o krádeži zboží v prodejně Penny market - vyřešeno blokovou pokutou 1.000,-Kč

Pochůzková činnost v okrsku č.2

Pochůzková činnost v okrscích č.1,3,6 

Pochůzková činnost v okrscích č.1

Přestupky a jejich řešení

Oznámení o 2 osobách pohybujících se v obci Štolmíř, kteří nabízejí levnější volání od spol. O2 -  Negativní. 

Psovod + služební pes

Pochůzková činnost v okrsku č.5

Pochůzková činnost v okrsku č.4,3,1

v obci Český Brod ul. Jungmannova

v obci Český Brod, Klučovská

v obci Tismice

v obci Nová Ves II

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

v obci Český Brod, Klučovská

v obci Krupá

v obci Poříčany

v obci Krupá

Odchyt psů

nádraží ČD v Českém Brodě Č.j.MUCB 21663/2013 - odvoz do útulku Lysá nad Labem 13.8.2013

v obci Liblice ul. Školní Č.j.MUCB 21772/2013 - odvoz do útulku Lysá nad Labem 14.8.2013

v obci Český Brod ul. Zborovská

v obci Poříčany

v obci Český Brod ul. Klučovská

v obci Český Brod ul. Jungmannova

Součinnost s odbory MěÚ

odbor tajemníka

odbor vnitřních věcí

odbor vnitřních věcí

V ul. Jungmannova, Čj. MUCB-22265/2013 - odvoz do útulku Lysá nad Labem 20.8.2013

V ulici Zborovská Čj:MUCB 22339/2013 - odvoz do útulku Lysá nad Labem 21.8.2013

V ulici Suvorovova Čj:MUCB 22428/2013 - předán majiteli - vyřešeno domluvou 

v areálu Zvoneček Č.j. MUCB 22834/2013 - odvoz do útulku Lysá nad Labem 27.8.2013

finanční odbor 

odbor vnitřních věcí

na místě

odbor vnitřních věcí

odbor vnitřních věcí

odbor vnitřních věcí

odbor vnitřních věcí

Celkem

23.8.2013

30.8.2013

Příjmy- poplatky tržnice

Stánky 

složenkou

Příjmy - parkovací automaty

9.8.2013

16.8.2013


