
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 

1.2.2014

1.2.2014

1.2.2014

1.2.2014

2.2.2014

3.2.2014

3.2.2014

4.2.2014

4.2.2014

6.2.2014

7.2.2014

7.2.2014

10.2.2014

10.2.2014

12.2.2014

13.2.2014

14.2.2014

14.2.2014

Telefonické oznámení o výskytu injekční stříkačky před ZŠ ul. Žitomířská-výjezd na místo a zajištění sběru injekční stříkačky 17.2.2014

Telefonické oznámení o výskytu 3 ks injekčních stříkaček  na chodníku ul. Cukrovarská-výjezd na místo a zajištění sběru injekčních stříkaček 17.2.2014

19.2.2014

20.2.2014

21.2.2014

21.2.2014 Oznámení o ležícím 

bezvládném muži v ul. 

muži v ul. Palackého - poskytnuta 1 pomoc, 

předán předán RZS nemocnice Český Brod. 22.2.2014

24.2.2014

26.2.2014

26.2.2014

26.2.2014

27.2.2014

28.2.2014

1.2.2014

1.2.2014

3.2.2014

4.2.2014

5.2.2014

6.2.2014

7.2.2014

12.2.2014

§ 50/1a 200/90 krádež majetkové přest.     5/4.000,-Kč

ostatní 40/22.100,-Kč

přek. rychlosti 22/16.000,-Kč

zákaz vjezdu 12/7.500,-Kč

6.2.2014

7.2.2014

25.2.2014

28.2.2014

    25.2.2014

Č.j.    - nedoručeno z důvodu neznámé osoby na uvedené adrese 4.2.2014

odvoz pokladní do banky 7.2.2014

odvoz pokladní do banky 11.2.2014

odvoz pokladní do banky 13.2.2014

odvoz pokladní do banky 14.2.2014

odvoz pokladní do banky 20.2.2014

odvoz pokladní do banky 21.2.2014

Součinnost s OVV pokladna odvoz pokladní do banky 25.2.2014

Součinnost s OVV pokladna odvoz pokladní do banky 28.2.2014

21 600 Kč

28 000 Kč

17 106 Kč

19 625 Kč

20 045 Kč

28.2.2014 20 171 Kč

300 Kč

126 847 Kč

Pochůzková činnost park na Škvárovně, Ruská - kontrola garáží, Pod Velkám Vrchem, Klučovská , V Chobotě, Kollárova

Oznámení o zraněném psu v obci Liblice - pes převezen na veterirní kliniku, kde byl operován - šetřením zjištěna majitelka viz Čj:MUCB - 6263/2014

Český Brod, Jungmannova  - Č.j. MUCB 4022, 4027,4028, 4030/2014

Přestupky a jejich řešení

Pochůzková činnost nám. Arnošta z Pardubic ,Husovo nám., Krále Jiřího , kontrola nádraží, Jana Kouly , kontrola hřbitova,parky u Šembery, Palackého 

Psovod + služební pes

Asistence PČR při oznámení fyzického napadení v restauraci Modrá Hvězda. 

Pochůzková činnost  nám. Arnošta z Pardubic, Hosovo nám.  Jungmanova, parky u Šembery , sportovní areál Kutilka , kontrola hřbitova

Oznámení o krádeži oblečení z kontajneru ul. Jana Kouly - vyřízeno blokově ve spolupráci s PČR

Oznámení o nálezu místa, kde dochází ze strany neznámých dětí k zakládání drobných ohňů. Prověrka místa zjištěno znečništění prostoru a předáno TS Český Brod. 

Oznámení o blokujícím vozidle 2AA 4611, které brání v odjezdu druhého OA na záchytném parkovišti-zjištěno, že vozidlo se rozjelo samovolně-uvolněno škoda nevznikla

Doručení písemnosti Č.j. MUCB-6037/2014 

Součinnost s Technickými službami při mytí city bloků - usměrňování dopravy v ul. Zborovská

Oznámení o hlukem a nevhodným chováním obtěžujících spoluobčanech před prodejnou ENAPO Husovo nám. - řešeno na místě domluvou. 

Oznámení o hlukem a nevhodným chováním obtěžujících spoluobčanech na nádraží ČD - prověřeno, na nádraží v době příjezdu hlídky již klid. 

Oznámení o pálení kabelů v bývalém skautském táboře - uhašení ohně

Oznámení o krádeži v OD Penny - vyřešeno blokovou pokutou

Oznámení o výskytu bezdomovce nevhodně se chovajícím v objektu České pošty - muž již nezastižen. 

Kontrolní a preventivní činnost

nádraží

hřbitov

tržnice

parky v ČB + hřiště

Přehled činností MP za měsíc únor 2014

Obsah činnosti Popis činnosti Četnost

Liblice

Oznámení o DN 4 vozidel na křižovatce ul. Suvorovova Havlíčkova, Želivského - zajištění místa DN, usměrňování provozu

Oznámení o poškozeném stromě v parku na Škvárovně v Českém Brodě. Předáno TS Český Brod, které již o problému věděli a projednali jej s OŽPMÚ Č. Brod 

Zahrady

Oznámení o stojícím nákladním automobilem na chodníku - vyřešeno s majitelem vozu domluvou

Oznámení o odkryté svorkovnici elekrického přívodu na lampě VO před domem č.p.1292 - předáno Technickým službám

Český Brod - přechody

Příjem oznámení a jejich řešení

Oznámení o poškození chodníku v ul,. Pod Velkým Vrchem č.j. MUCB 4022/2014

Oznámení o poškození oplocení soukromého pozemku - po příjezdu na místo, místo zajištěno a předáno hlídce PČR

Oznámení o mladistvých házejících sněhové koule na projíždějící vozidla u pivovaru Český Brod - po příjezdu se na tomoto místě a blízkém okolí již nikdo nezdržoval

Oznámení o krádeži v OD Lidl - vyřešeno blokovou pokutou

Oznámení o krádeži oblečení v OD Kik, 2 pachatelé utekli - 1 pachatel zadržen v Liblicích, předán PČR.

Oznámení o opilém povalujícím se muži na chodbě úřadu práce v Českém Brodě. Muž byl probuzen a po domluvě vykázán. 

Oznámení o třech bezdomovcích obtěžujících procházející občany v Č. Brodě nám. Arnošta z Pardubic - vyřešeno domluvou

Oznámení o poškození komunikace na nám. A z Pardubic před čp. 24 - vyrozumění technických služeb - místo označeno zábranou s DZ práce na silnici

Pochůzková činnost Nám. Arnošta z Pardubic, Kollárova, Sportovní, "Dolina" , Masarykova, 5.května, B. Smetany, Jana Koziny, Štolmířská, Na Vyhlídce, Žitomířská 

Zajištění strážníků při řešení spícího bezdomovce v budově MěÚ 

Pochůzková činnost sídliště, kontrola koupaliště - bezdomovci , kontroly parků u Šembery

Oznámení o pohybu psa v ul. Františka Macháčka-provedení odchytu a přes příbuzné vrácen do kotce 

Oznámení o výskytu bezdomovce nevhodně se chovajícím v objektu radnice - vyřešeno domluvou

Pochůzková činnost stezka Břetislava Jedličky Bordského, Liblice , Cukrovarská , Krále Jiřího , kontrola nádraží

Doručení písemnosti Č.j. MUCB-6037/2014 

Oznámení o nefunkčním parkovacím automatu č. 3. Opraven

Oznámení o poškození oplocení soukromého pozemku - po příjezdu na místo, kontrola kolem opoškozeného objektu, místo zajištěno a předáno hlídce PČR

odchyt psa v Českém Brodě ul. Krále Jiřího  26.2.2014 převezen do útulku v Lysé n/L                                                                                                                                                                            .

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

Odchyt psů

Poříčany čj. MUCB-6552,53,56/2014

Český Brod, Jungmannova  - Č.j. MUCB 5977,5980,5982,5990, 5992, 5998, 6002,6004, /2014                                            .                                                     

 Český Brod ul. Klučovská - Č.j. MUCB-3912,13,15,17,19,21,22 /2014 

na místě

Součinnost s odbory MěÚ

OVV doručení písemnosti 

Součinnost s OVV pokladna 

Součinnost s OVV pokladna 

Součinnost s OVVpokladna

Součinnost s OVV pokladna 

Součinnost s OVV pokladna 

Součinnost s OVV pokladna 

Příjmy-pokuty

složenkou

Příjmy-parkovací automaty

Stánky 

Celkem

7.2.2014

14.2.2014

21.2.2014

Příjmy- poplatky tržnice


