
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 

1.3.2014

1.3.2014

3.3.2014

3.3.2014

3.3.2014

4.3.2014

4.3.2014

4.3.2014

4.3.2014

6.3.2014

7.3.2014

7.3.2014

8.3.2014

8.3.2014

9.3.2014

11.3.2014

11.3.2014

11.3.2014

12.3.2014

12.3.2014

13.3.2014

16.3.2014

16.3.2014

19.3.2014

21.3.2014

22.3.2014

22.3.2014

24.3.2014

24.3.2014

24.3.2014

24.3.2014

Oznámení o ležícím bezdomovci na kartonech v ul. Tyršova - bezdomovec vykázán z místa - vyřešeno domluvoumuž vykázán 28.3.2014

Oznámení o muži, který upadl z kola na nám. Arnošta z Pardubic - muž bez zranění, už zastižen v parčíku i s kolem, bez zranění, poté sám odešel domů.  28.3.2014

30.3.0214

30.3.2014

30.3.2014

30.3.2014

31.3.2014

31.3.2014

4.3.2014

6.3.2014

9.3.2014

11.3.2014

12.3.2014

15.3.2014

24.3.2014

27.3.2014

§ 50/1a 200/90 krádež majetkové přest.     3/2.500,-

ostatní 12/6.100,-Kč

přek. rychlosti 89/66.500,-Kč

zákaz vjezdu 15/7.900,-Kč
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1.3.2014

3.3.2014

3.3.2014

4.3.2014

5.3.2014

7.3.2014

7.4.2014

11.3.2014

13.3.2014

13.3.2014

Český Brod ul. Jungmannova čj. MUCB-8211,13,16,18,20,23,25,30,34,42,46,49/2014 17.3.2014

Krupá čj. MUCB-8439,40,41,42,44/2014 18.3.2014

Tismice čj. MUCB-8707,09,18/2014 20.3.2014

21.3.2014

28.3.2014

Český Brod ul. Jungmannova Č.j. MUCB-9586,87,89,90,92,94/2014 29.3.2014

14.3.2014

odchyt psa v kat. obce Štolmíř hlavní silnice na obec Kounice Č.j. MUCB-9158/2014 25.3.2014

odvoz pokladní do K.B. Český Brod 6.3.2014

odvoz pokladní do K.B. Český Brod 7.3.2014

odvoz pokladní do K.B. Český Brod 11.3.2014

odvoz pokladní do K.B. Český Brod 13.3.2014

odvoz pokladní do K.B. Český Brod 18.3.2014

odvoz pokladní do K.B. Český Brod       2 x 20.3.2014

odvoz pokladní do K.B. Český Brod 21.3.2014

Odbor vnitřních věcí -  pokladna odvoz pokladní do K.B. Český Brod 25.3.2014

Odbor vnitřních věcí -  pokladna odvoz pokladní do K.B. Český Brod 28.3.2014

Odbor vnitřních věcí -  pokladna odvoz pokladní do K.B. Český Brod       2 x 31.3.2014

46 000 Kč

37 000 Kč

17 635 Kč

20 464 Kč

20 036 Kč

25 619 Kč

1 050 Kč

167 804 Kč

Odbor vnitřních věcí -  pokladna

Odbor vnitřních věcí -  pokladna

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

Český Brod ul. Jungmannova čj. MUCB-8012,8016, 8027/2014

Odchyt psů

odchyt psa v ul. Žižkova - zjištěna majitelka v ul. Masarykova - vyřešeno domluvou

Český Brod, ul. Jungmannova Č.j. MUCB 8868,69,71,72,73,74,75/2014

Doubravčice Čj: MUCB 9583,84,85/2014

Příjmy-parkovací automaty

Odbor vnitřních věcí -  pokladna

Oznámení o nálezu injekční stříkačky v ul.Palackého - hlídka zajistila sběr injekční stříkačky

složenkou

Přestupky a jejich řešení

Psovod + služební pes

Pochůzková činnost v parcích u Šembery, kontrola areálu Kutilka a areálu Tenisových kurtů, sídliště, ul. Zárubova, Jiřího Wolkera, Žižkova

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

Pochůzková činnost Noční ul. Jatecká - kontrola zahrádek, kontrola parků podél potoka Šembery, hřbitov, ul.Šafaříkova

Příjmy-pokuty

Celkem

7.3.2014

14.3.2014

21.3.2014

31.3.2014

Příjmy- poplatky tržnice

Stánky 

na místě

Český Brod ul. Klučovská Č.j. MUCB 8052,54,55,56,57/2014

Český Brod, ul. Jungmannova Č.j. MUCB 7457,7460,7462,7463,7468,7469,7470,7471,7472,7473,7474,7475/2014

Český Brod, ul. Jungmannova Č.j. MUCB 7744,46,47,48,50,51,53,54,55,62,63/2014

Odbor vnitřních věcí -  pokladna

Odbor vnitřních věcí -  pokladna

Odbor vnitřních věcí -  pokladna

Součinnost s odbory MěÚ

Odbor vnitřních věcí -  pokladna

Dohled nad veřejným pořádkem při konání fotbalového utkání Český Brod - Loko Chomutov

Oznámení o léžících feťácích v ulici Palackého za garážemi - hlídka na místě zjistila dva bezdomovce , které po uklizení místa vykázala

Oznámení o volně se pohybujícím psu v ul.Cukrovarská - prověřeno negativní

Oznámení o povalujícím se muži na chodbě v budově MěÚ v Českém Brodě. Muž byl vykázán z budovy. 

Oznámení o volně ležících injekčních stříkačkách na cyklostezce Štolmíř - Břežany - sběr injekčních stříkaček 

Zajištění vstupu pro PČR k zajištění ohledání místa činnu a následné řešení k zajištění napadeného objektu

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

Český Brod ul. Klučovská Č.j. MUCB 7465,7466,7467/2014

v obci Krupá  Č.j. MUCB - 6559, 6560, 6561, 6562/2014

v obci Český Brod ul. Klučovská Č.j. MUCB - 6529, 6539/2014

v obci Tuchoraz  Č.j. MUCB - 6711,23,,33, 49/2014

v obci Poříčany Č.j. MUCB - 7166, 7169/2014

Oznámení § 10/2,3) z.č. 553/91 Sb. - odbor dopravy +OVV

v obci Tismice  Č.j MUCB - 6929,30,78,79,81,83,84/2014

Pochůzková činnost NOČNÍ ul. Jatecká - kontrola zahrádek, nám. Arnošta z Pardubic, Husovo nám., kontrola parků podél potoka Šembery

Měření rychlosti - § 125c/1f3, 4) z.č.  361/00 Sb. 

Dohled nad VP a BESIP při konání běžeckého závodu Českobrodská pečeť

Oznámení o osobách přehrabujících kontejner u Lidlu - prověřeno negativní. 

Oznámení o parkujícím vozidle před vjezdem do domu č.p.79 Husovo nám. - vyřešeno domluvou

Sepsání a předání ÚZ k dalšímu opatření, skládka v obci Štolmíř MUCB 8974/2014 - OVV

Oznámení o odcizení kola v ul.28.Října - spolupráce s PČR + součinnost kamerový dohled, při pátrání po odcizeném kole

Spolupráce s SKPV - domovní prohlídka

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

Pochůzková činnost NOČNÍ sídliště, kontrola koupaliště a areál Kutilka , kontroly parků u Šembery, park na Škvárovně

tržnice

Liblice

Český Brod - přechody

Součinnost s PČR   podezření ze spáchání trestného činnu - předání osoby podezřelé PČR čj. MUCB-6750/2014

Zahrady

Oznámení o domácích neschodách - hlídka na místo - věc na místě vyřešena domluvou

Součinnost s PČR při prověrce" oznámení o úmyslu spáchat sebevraždu skokem pod vlak" prověrka trati - osoba nalezena předána PČR 

Oznámení o podezřelém muži pohybujícím se v areálu  nákladového nádraží ČD Český Brod - muž vykázán z areálu. 

Příjem oznámení a jejich řešení

Kontrolní a preventivní činnost

nádraží

hřbitov

parky v ČB + hřiště

Přehled činností MP za měsíc březen 2014

Obsah činnosti Popis činnosti Četnost

Oznámení o špatně parkujících vozidlech na parkovišti K+R. Parkují déle než 15 minut. Zpracováno oznámení č.j. MUCB 6935.38,44,57,58/2014

Součinnost s PČR při zajištění osoby podezřelé z tresného činnu

Oznámení o nemožnosti projít v ul. Želivského po chodníku. Oznámení č.j. 6986,88,90,92,94,96/2014

Nález volně ležících klíčů v ulici Bedřicha Smetany - zjištění majitele a předání klíčů

Oznámení o krádeži v OD Penny Market - řešeno v blokovém řízení, 

Oznámení o mladících tmavé pleti obtěžujících na nádraží ČD kolemjdoucí. Vzhledem k době pozdního oznámení ( 2 hodiny po )  nezjištěn poznatek. 

Oznámení o poškození stromku v parku Škvárovna - předáno na Odbor vnitřních věcí. 

Asistence PČR SDN při pátrání po pachateli DN . Pachatel zjištěn, vozidlo zajištěno a předáno PČR. 

Dohled nad VP při konání fotbalového utkání Český Brod - Brozany

Výjezd na signál PCO - KINO zajištěn pachatel na místě, předán PČR k dalšímu setření

Nález peněženky s finanční hotovostí , dle vizitky zjštěn majitel - předání peněženky majiteli Čj : MUCB 9690/2014

Oznámení o volně se pohybujícím psu, který napadá osoby v obci Tuklaty - oznamovatelka odkázána na linku 158

Oznámení o ztrátě psa Jorkšírského teriéra v obci Plaňany 

Oznámení o muži, který deziorientovaný a nemůže najít domov důchodců - ve spolupráci s PČR věc vyřešena

Oznámení o volně pobíhajícím psu v obci Bylany - oznamovatelka odkázana na starostu obce

Oznámení o vloupání do zahradních chatek v obci Liblice -sepsán ÚZ a předána na OO PČR Č.Brod

Oznámení o drobné krádeži v ul.Krále Jiřího - sepsání oznámení a předání na OVV k dalšímu opatření MUCB 7821/2014

Oznámení o otevřené el.skříni v ul.Ruská - z důvodu dosahu, předáno PČR

Nález registrační začky - odesláno na odbor správních agend města Pardubice č.j. MUCB 7834/2014

Oznámení o vozidle blokujícím výjezd ze dvora domu v ul. Komenského - přestupce oznámen na odbor dopravy k projednání přestupku


