
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 

1.8.2014

2.8.2014

4.8.2014

4.8.2014

5.8.2014

6.8.2014

6.8.2014

8.8.2014

8.8.2014

8.8.2014

8.8.2014

8.8.2014

11.8.2014

11.8.2014

11.8.2014

12.8.2014

13.8.2014

13.8.2014

13.8.20104

14.8.2014

14.8.2014

Oznámení o uložení odpadu mimo vyhrazené místo v ul. Šafaříkova - vyřešeno v blokovém řízení § 47/1i) zák. č. 200/90 Sb. 15.8.2014

15.8.2014

16.8.2014

Oznámení - nález náhrobku ve škarpě u Liblic - předáno PČR 19.8.2014

Oznámení - řidička OA nemůže vyjet z parkoviště u nádraží - výjezd, pomoc řidičce s vyjetím 20.8.2014

Oznámení - parkovací automat č. 7 nepřijímá mince - oprava se nezdařila, informován servis 20.8.2014

20.8.2014

22.8.2014

22.8.2014

26.8.2014

26.8.2014

27.8.2014

28.8.2014

29.8.2014

30.8.2014

30,8,2014

1.8.2014

4.8.2014

5.8.2014

8.8.2014

10. - 11.8.

11.8.2014

14.8.2014

16.8.2014

23.8.2014

24.8.2014

29.8.2014

§ 50/1a 200/90 krádež majetkové přest.     0/0,-Kč

ostatní 38/17.800

přek. rychlosti 67/49.600,-Kč

zákaz vjezdu 10/4.600,-Kč

Vyhlášky a nařízení města

5.8.2014

6.8.2014

6.8.2014

8.8.2014

29.8.2014

Zjištění porušení vyhlášky města č. 1/2014 - sepsáno oznámení o přestupku Č.j. MUCB 22900/2014, předáno na přestupkovou komisi 11.8.2014

25.8.2014

2.8.2014

4.8.2014

6.8.2014

7.8.2014

8.8.2014
13.8.2014

14.8.2014

15.8.2014

16.8.2014

18.8.2014

21.8.2014

22.8.2014

25.8.2014

27.8.2014

2.8.2014

12.8.2014

18.8.2014

24.8.2014

25.8.2014

Odvoz pokladní do KB 5.8.2014

Odvoz pokladní do KB 8.8.2014

Odvoz pokladní do KB 14.8.2014

Krupá č.j. MUCB-22441,526,530,531,532,534,536,545,550,551,554,557,563,568,570/2014

Pochůzková činnost - parky, nádraží ČD, obě náměstí

Oznámení - řidič vozidla nemůže po 2 dnech vyjet z parkoviště - asistence při zdárném vyjetí po zaplacení poplatku.

Porušení vyhlášky 1/2014 v parku u Šembery - řešen 1 přestupek v blokovém řízení

Porušení vyhlášky 1/2014 v parku u Šembery - řešen 1 přestupek v blokovém řízení

Pochůzková činnost parky podél potoka Šembery, areál kutilka a tenisu, hřbitov, sídliště

Oznámení o špatném značení stavby v ul. Žitomířská, po konzultaci s vedoucím odboru dopravy sjednána náprava

Oznámení o toulavém psu v obci Vitice. Odkaz na zákon o obcích a na místního starostu. 

Pochůzková čiinsot - parky u Šembery , Palackého nám. A z Pardubic, Náměstí Huvovo

Tismice Č.j. MUCB-22246,248,249/2014

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

Porušení vyhlášky 1/2014 na Husově náměstí - řešen 1 přestupek v blokovém řízení

Porušení vyhlášky 2/2012 volné pobíhání psů - ul.Jungmannova - řešen 1 přestupek v blokovém řízení

Dohled na veřejným pořádkem při konání divizního fotbalového utkání SK Český Brod - Ústí nad Orlicí

Dohled nad VP Rock for peaple 2014

Pochůzková činnost NOČNÍ hřbitov, nám. Husovo, nám. A. z Pardubic, sídliště

Doubravčice Č.j. MUCB-22106,108,109,111/2014

Oznámení přestupku v dopravě Č.j. MUCB-23444/2014 - v obci Český Brod , Liblice dle ust. § 125c/1f3) zák.č. 361/2000Sb překročení rychlosti

Pochůzková činnost, nádraží, náměstí A z Pardubic, parky podél potoka Šembery

Porušení vyhlášky 1/2014 na nám.A.z.Pardubic - řešeny 2 přestupky v blokovém řízení

Pochůzková činnost - park U Šembery, Hřbitov, náměstí A. z Pardubic, úsek č. 3

Porušení vyhlášky 1/2014 v parku u Šembery - řešeno 5 přestupků v blokovém řízení

Přestupky a jejich řešení

Dohled nad VP Rock for peaple 2014

Pochůzková činnost NOČNÍ parky podél potoka Šembery, areál kutilka a tenisu, hřbitov

Oznámení o ležícím muži v ul. Jana Kouly- výjezd, přivolána RZS, vykázán z místa

Oznámení - děti v parku Na Várčce mají plechové brnění - zjištěn J.K. - člen gardy města

Oznámení o nefukčnosti PA č.4,5. Oprava 

Pochůzková činnost parky U Šembery, hřbitov, Kutilka.

Psovod + služební pes

Oznámení přestupku v dopravě Č.j. MUCB-24542,68,96,98,600,602,606,610,613,615,617,619,624,626/2014

Oznámení přestupku v dopravě Č.j. MUCB-23440/2014 - v obci Český Brod ul. Klučovská dle ust. § 125c/1f4) zák.č. 361/2000Sb překročení rychlosti

Oznámení o obtěžujícím kouři v obci Liblice - oheň uhašen - vyřešeno domluvou.

Oznámení o volně pobíhajícím psu v Liblicích - zjištěn majitel - domluva. 

Oznámení o parkujícím vozidle na vyhrazeném parkovišti v ul. Žižkova- předvolání pro řidiče

Oznámení přestupku v dopravě Č.j. MUCB-24501/2014 - v obci Krupá dle ust. § 125c/1f4) zák.č. 361/2000Sb překročení rychlosti

Oznámení o přestupku v dopravě č.j. 22816, 817/2014

Oznámení o nálezu inj. Stříkačky v parku Na Várečce - proveden sběr materálu

Oznámení o týrání psa na pozemku za gynekologii v ul.Prokopa Velikého-předáno na Odbor životního prostředí dle věcné příslušnosti

Oznámení o požáru kmene stromu v Liblicích u rybníka. Na místo výjezd, přizvána HZS Č. Brod, asistence při likvidaci požáru - dovoz techniky na místo vozidlem MP

Zjištění porušení vyhlášky města č. 1/2014 - sepsáno oznámení o přestupku Č.j. MUCB 22900/2014, předáno na přestupkovou komisi

Oznámení přestupku v dopravě Č.j. MUCB-23215/2014 - v obci Tuchoraz dle ust. § 125c/1f2) zák.č. 361/2000Sb

Odvoz 2 odchycených psů do útulku Lysá nad Labem Č.j. MUCB-23084/2014

Oznámení o parkujících vozidlech na P+R a před nádražím na parkovištích pro invalidy. Č.j. MUCB 22804/2014               

Oznámení o nefukčním parkovacím automatu č. 7. Oprava elektroniky uvnitř přístroje. 

Oznámení - nález mladé zraněné poštolky - předání ZS Pátek

Kontrolní a preventivní činnost

nádraží

Oznámení o přestupku v dopravě Č.j. MUCB - 22103/2014 - obci Český Brod, ul. Nám. A. z Pardubic § 125c/1k  zák. č. 361/2000Sb.

Liblice

Zahrady

Oznámení o hlučné oslavě v ul. Jungmannova - vyřešeno domluvou. 

Příjem oznámení a jejich řešení

hřbitov

parky v ČB + hřiště

tržnice

Český Brod ul. Klučovská Č.j. MUCB-23436,437,438,439/2014

Oznámení o vozidle parkujícím na vyhrazeném stání pro invalidy - na místě se již nikdo nenacházel

Odvoz odchyceného psa do útulku Lysá nad Labem Č.j. MUCB-22124/2014

Oznámení o přestupku v dopravě Č.j. MUCB - 22565/2014 - obci Krupá § 125c/1f4 )  zák. č. 361/2000Sb.

Oznámjení o přestupku v dopravě č.j. 22614,22607,22605/2014

Oznámení o nefunkčím parkovacím automatu na nám. Husovo - výměna kotouče lístků

Oznámení o nefunkčím parkovacím automatu na nám. A. z Pardubic - zaseklé lístky

Oznámení o namalovaném hákovém kříži na dome č.p. 103 v ul. Jana Kouly. Přerdáno PČR OOP Český Brod k provedení dalších opatření. 

Oznámení o krádeži zboží v prodejně Penny Market Český Brod- výjezd na místo předáno PČR z podezření ze spáchání TČ krádeže

Český Brod ul. Jungmannova Č.j.:MUCB:23378,23379,23380,23381/2014

Český Brod ul. Klučovská Č.j. MUCB-22719,720,721,722,723,724,726/2014

Český Brod, Liblice Č.j. MUCB - 23442, 23443/2014

Tuchoraz Č.j. MUCB-23208,211/2014
Nová Ves II Č.j. MUCB - 22819,821,822/2014

Doubravčice Č.j. MUCB- 24087,88,89,24090 /2014

Součinnost s odbory MěÚ

Český Brod ul Jungmannova Č.j. MUCB 24013,24014,24016/2014

Krupá Č.j. MUCB-24508,511,513,516,518,519,521/2014

odchyt feny Čj: MUCB 24132/2014 na Husově náměstí - umístění psů do kotce MÚ - zjištění majitele v 17:00 hod předání psů majiteli - vyřešeno v blokovém řízení

Přehled činností MP za měsíc srpen 2014

Obsah činnosti Popis činnosti Četnost

Český Brod ul. Klučovská Č.j. MUCB-23602,606,610,612,613/2014

Odbor vnitřních věcí

Odbor vnitřních věcí

Odbor vnitřních věcí

Nová Ves II Č.j. MUCB - 24253,24275,24278/2014

Odchyt dvou fen v Českém Brodě, ul. Prokopa Velikého Č.j. MUCB - 23084/2014 - dne 13.8.2014 odvezeny do útulku v Lysé nad Labem

Odchyt psů

DOSAH - oznámení o pohybu dvou psů bojového plemene na nám. A. z Pardubic - výjezd na místo , odchyt psa  na nám. A z Pardubic Čj: MUCB 24130/2014 a dále

Odchyt psa v Českém Brodě ul. J. Kouly - dne 19.8.2014 odvezen do útulku Lysá n. L.    MUCB-23644/2014

Odchyt psa v Českém Brodě ul. Palackého u BČ Pap Oil Č.j. MUCB-22124/2014

oznámení PČR o odchytu feny nezj. rasy v ul. Palackého - umístění psa do kotce MÚ - 25.8.2014 převezena do útulku v Lysé n/L Čj: MUCB 24123/2014



složení volebních lístků 14.8.2014

Odvoz pokladní do KB 15.8.2014

18.8.2014

Odvoz pokladní do KB 28.8.2014

Odvoz pokladní do KB 29.8.2014

36 000 Kč

36 000 Kč

22 942 Kč

20 685 Kč

23 330 Kč

21 597 Kč

730 Kč

161 284 Kč

 

Odbor vnitřních věcí

Odbor vnitřních věcí

8.8.2014

Odbor vnitřních věcí

Odbor vnitřních věcí

Odbor tajemníka

Příjmy-parkovací automaty

Příjmy-pokuty

na místě

Celkem

22.8.2014

28.8.2014 + nádraží

Příjmy- poplatky tržnice

Stánky 

15.8.2014

složenkou


