
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 

3.11.2013

3.11.2013

4.11.2013

11.11.2013

11.11.2013

12.11.2013

16.11.2013

17.11.2013

17.11.2013

Oznámení o roztržce mezi mužem a ženou na nástupišti nádraží ČD,negativní-jednalo se o manželský pár žena prý upadla a vše je v pořádku 18.11.2013

19.11.2013

20.11.2013

21.11.2013

21.11.2013

22.11.2013

22.11.2013

23.11.2013

23.11.2013

23.11.2013

25.11.2013

27.11.2013

30.11.2013

30.11.2013

2.11.2013

3.11.2013

6.11.2013

7.11.2013

10.11.2013

14.11.2013

18.11.2013

22.11.2013

26.11.2013

27.11.2013

30.11.2013

30.11.2013

§ 50/1a 200/90 krádež majetkové přest.     4/2.500,-Kč

ostatní 34/15.400,-Kč

přek. rychlosti 39/26.500,-Kč

zákaz vjezdu 31/27.000,-Kč

Tismice Čj.MUCB-  28964, 65,66 /2013 1.11.2013

Český Brod - Jungmannova Č.j MUCB-29014,20,21,31,37,44,51,57/2013 4.11.2013

Český Brod - Žižkova, Klučovská Čj. MUCB-29360,62,64,65,66/2013   5.11.2013

Krupá Čj. MUCB - 29508,510,514/2013 6.11.2013

Doubravčice Č.j.MUCB 29765,6,7,8,9/2013 8.11.2013

Krupá Čj.MUCB-30956,59,61,63,64 /2013 21.11.2013

Český Brod Klučovská Čj.MUCB-30991,92,93,94/2013 21.11.2013

Český Brod ul. Klučovskáká , Zborovská Čj.MUCB-  31267,76, 91 /2013 25.11.2013

Český Brod ul. Klučovská, Žižkova Čj.MUCB-31868, 69, 70/2013 29.11.2013

10.11.2013

11.11.2013

25.11.2013

doručení 4x  písemnost do objektu Kemp 4.11.2013

odvoz pokladní  do K.B. Český Brod pro peníze 6.11.2013

doručení 3x písemnost Čj. MUCB 29304/2013 7.11.2013

odvoz pokladní  do K.B. Český Brod pro peníze 7.11.2013

odvoz pokladní  do K.B. Český Brod pro peníze 11.11.2013

asistence při kontrole VHP 12.11.2013

doručení 3 x písemnost - sklady Unikom 13.11.2013

odvoz pokladní  do K.B. Český Brod pro peníze 14.11.2013

odvoz pokladní  do K.B. Český Brod pro peníze 14.11.2013

odvoz pokladní  do K.B. Český Brod s penězi 19.11.2013

odvoz pokladní s penězi do K.B. Č. Brod 21.11.2013

doručení písemnosti - ubytovna v ul. Zborovská 25.11.2013

doručení písemnosti Čj MUCB 31600/2013 27.11.2013

odvoz pokladní  do K.B. Český Brod pro peníze 27.11.2013

odbor vnitřních věcí odvoz pokladní s penězi do KB Český Brod 29.11.2013

36 300 Kč

35 100 Kč

20 919 Kč

300 Kč

20 433 Kč

28.11.2013 parkoviště nádraží 100 Kč

37 640 Kč

700 Kč

151 492 Kč

odbor vnitřních věcí

odbor vnitřních věcí

odbor vnitřních věcí

odbor vnitřních věcí

odbor vnitřních věcí

odbor vnitřních věcí

Finanční odbor 

odbor vnitřních věcí

Celkem

8.11.2013

8.11.2013 parkoviště nádraží 

29.11.2013

Příjmy- poplatky tržnice

Stánky 

Příjmy-parkovací automaty

18.11.2013

odbor vnitřních věcí

na místě

odbor vnitřních věcí

odbor vnitřních věcí

odbor vnitřních věcí

Příjmy-pokuty

složenkou

odbor vnitřních věcí

odbor vnitřních věcí

Dohled nad veřejným pořádkem při fotbalovém utkání SK Č.Brod A - Baník Souš

Psovod + služební pes

noční kontrola hřbitova

Oznámení o vypouštění fekálií do kanalizace v obci Štolmíř - vyfoceno, sepsáno oznámení o přestupku MUCB 30485/2013 a předáno OŽP

Oznámení o možném napadení objektu Jatky Český Brod, prověřeno s majitelem - negativní. 

Oznámení o dlouhodobě  stojícím vozidle v  ulici  Zárubova,  vozidlo  uzamčeno  opatřeno  RZ. -  provedena lustrace -  negativní. 

Nález psa Jorkšíra na Malechově, předání majiteli.

Oznámení o zaparkovaném vozidle před vjezdem do garáže v ul.Vítězná - zjištění majitele + vyřešen přestupek na místě

Pochůzková činnost v okrsku č.4

Pochůzková činnost v okrsku č.1 a v parcích podél potoka Šembery

Pochůzková činnost v okrsku č.5

Pochůzková činnost v okrsku č.4

Oznámení o sprejerech, kteří se pohybují v bazénu na Kutilce - zjištěni dva mladíci, kteří si vyráběli plakáty na oslavu

PČR - žádost o podání informace z kamerového systému Č.j. MUCB 29849/2013

Oznámení o krádeži zboží v prodejně Penny Market - vyřešeno v blokovém řízení

Oznámení o zablokování vozidla vozidlem na nádraží parkoviště P+R závora 

Oznámení o psu napadajícím kolemjdoucí  v ul. Jana Kouly. Proveden odchyt , zjištěn majitel , pes předán, řešeno na místě 

Předvedení podezřelých osob ze spáchání pokusu trestného činnu na služebnu PČR OOP Český Brod

tržnice

Přehled činností MP za měsíc listopad 2013

Obsah činnosti Popis činnosti Četnost

Kontrolní a preventivní činnost

Dohled nad veřejným pořádkem při fotbalovém utkání SK Č.Brod B - Kšely

Oznámení o vybírání kontejneru na tříděný odpad v ul.Na Cihelně - zjištěn přestupce + vyřešen přestupek na místě

Oznámení o muži který rozebírá motorové vozidlo za objektem Jatky. Muž zadržen a předán PČR Čj. MUCB 29148/2013

nádraží

hřbitov

parky v ČB + hřiště

Příjem oznámení a jejich řešení

Zahrady

Liblice

Český Brod - přechody

Převzetí nalezeného psa v ul. Sokolská u ten. kurtů Č.j. MUCB-29800/2013 - dne 11.11.2013 pes předán majiteli

Prohlídka objektu Technických služeb po signálu PCO - negativní

Přestupky a jejich řešení

Oznámení o nefunkčnosti parkovacího systému na nádraží - v nočních hodinách provedeno spuštění systému

Oznámení o poškozených dveřích do pavilonu "D" v nemocnici - provedena prohlídka objektu se sl. psem - negativní 

Opakovaný výjezd na signál PCO - Technické služby - negativní

Součinnost s RZS ve věci podnapilého zraněného muže J.B. ul. Krále Jiřího 1141

Oznámení PČR o žádosti zajištění jizdního kola pacienta , kterého RZ vezla do nemocnice Čj MUCB 30703/2013

Oznámení o odkládání odpadu mimo vyhrazné místo - sepsáno oznámení o přestupku MUCB 30833/2013 a předáno OŽP

Oznámení o injekční stříkačce v ul. Žižkova, nalezeno a zajištěno 4 x použitých IS      

Dohled nad dodržováním veřejného pořádku při rozsvícení vánočního stromu v obci Štolmíř

Měření rychlosti

Odchyt psů

Prohlídka objektu pavilonu "D" v nemocnici Český Brod - podezření na bezdomovce - negativní

Dohled nad dodržováním veřejného pořádku při rozsvícení vánočního stromu v obci Štolmíř

Převzetí nalezeného psa na parkovišti u prodejny Penny Český Brod Č.j. MUCB-29771/2013 - dne 11.11.2013 pes předán majiteli

Pochůzková činnost v okrsku č.3

Noční pochůzková činnost v okrsku č.3, součinnost s OOP Český Brod při noční akci

Dohled nad veřejným pořádkem při konání fotbalového utkání SK Č.Brod - Kladno, zvýšená kontrola na hřbitově - Památka zesnulých

Pochůzková činnost v katastru města, kontrola zahrádkářské kolonie za Jatky, dohled při konání pochodu v parku


