Přehled činností MP za měsíc prosinec 2018
Obsah činnosti
Popis činnosti
Kontrolní a preventivní činnost
nádraží
Kontrola nástupišť , vestibulu + podchod - dodržování tabákového zákona + veřejný pořádek
hřbitov
Pochůzková činnost uvnitř hřbitova - prevence + veřejný pořádek
parky v ČB + hřiště
Pochůzková činnost - venčení psů / řešení přestupků / + veřejný pořádek v parcích a na hřišti
tržnice
Výběr poplatků + zajištění veřejného pořádku , dohled na parkováním na tržnici
Liblice
Kontrola dodržování zákazu vjezdu nákladních vozidel nad 10t
Český Brod - přechody
Kontrolní činnost na přechodech před zahájení vyučování
Zahrady
Kontrolní činnost z důvodu krádeže dřeva
Příjem oznámení a jejich řešení
Dohled nad BESIP při průvodu světýlek v obci Liblice
Oznámení - nám. A z Pardubic u solné jeskyně se propadá vozovka - výjkezd na místo, zajištění místa, označení místa cestou TS města ČB
Oznámení - v ul. Masarykova stojí vozidlo před vjezdem - výjezd na místo, vozidlo na místě již nestálo
Oznámení PČR v ul. Šafaříkova leží dvě osoby - výjezd na místo, osoby odvezeny ZZS na vyšetření do nemocnice
Oznámení o krádeži v prodejně LIDL - výjezd na místo, věc oznámena na přestupkovou komisi Č.j. MUCB 78238/2018
Oznámení o hromadném úhynu ptactva na Husově náměstí Český Brod - provedené šetření zpracování Č.j. MUCB-78484/2018
Oznámení - v ul. Masné krámy leží uhynulí holubi - výjezd na msíto, sebráno 8 ks mrtvých holubů, odvezeno do Vet. nemocnice ČB
Oznámení - vjezd na parkoviště Klučovská hlásí poruchu - výjezd na místo, výměna lístků na vjezdu
Oznámení o volně pobíhajícím psovi v ul. Šafaříkova - výjezd na místo, pes nenalezen
Oznámení o rušení nočního klidu Masarykova čp. 1198 - výjezd na místo, hluk nezaznamenán
Servis PA parkoviště Klučovská
Oprava PA č. 3 - zamrzlý oddělovač papíru
Telefonické oznámení o nefunkčním parkovacím automatu č. 2,3 - výjezd na místo provedení opravy
Oznámení - u budovy bývalé teplármy ul. 28. Října spí bězdomovec - výjezd na místo, bezdomovec vyzván k opuštění místa
Zjištění podezřelé osoby odhazující do Penzionu ANNA dělobuchy a dýmovnice. Zpracováno a předáno na Odbor sociálních věcí MěÚ Český Brod pod Č.j. MUCB-80273/2018
Oprava PA č. 3 a PA č. 2 - zamrzlý oddělovač papíru
Oznámení OD PČR o žádost o pomoc muži, který je nepohyblivý a manželka jej nemůže dostat zpět na lůžko v ulici Krále Jiřího - provedeno + nahlášeno ošetřující lékařce
Oznámení o padajících kusech římsy domu čp. 21 v ulici Krále Jířího - chodník uzavřen páskou MP - nahlášeno majiteli nemovitosti
Oznámení o spatně parkujícím vozidle u OD Lidl - výjezd na místo, nezjištěn přestupek
Oznámení - špatně stojící poškozené vozidlo před rest. Hvězda - lustrace a vyrozumění majitele - OOP Velké Losiny, majitel provedl odvoz
Oznámení o ležícím muži v ul. Svatopluka Čecha - výjez na místo, muž probuzen a doprovozen domů
Proveden sběr 4 ks uhynulého ptactva
Oznámení - majitelka v ul. Trstenická pohřešuje 2 psy - jezevčík dlouhosrstý a špic černý, předala telefon v případu nálezu
Oznámení o větším množství mrtvých ptáků na Náměstí Arnošta z Pardubic. Proveden sběr 20 ks . Předáno do Vetrinární nemocnice ke kafilaci.
Oznámení o povalení dvou dopravních značek v obci Liblice - vyrozuměny TS města Český Brod.
Oznámení - nemohoucí paní leží již 8h doma na lůžku a nemůže se zvednout, její ošetřovatelka ze zdr. důvodů nemůže přijet - výjezd na místo, pomoc osobě
Psovod + služební pes
Pochůzková činnost parky, nádraží ZZN
Pochůzková činnost parky, nádraží ZZN
Pochůzková činnost parky, nádraží ZZN
Kombinová hlídka Č. Brod, Liblice Štolmíř
Pochůzková činnost parky, sídliště
Pochůzková činnost v obci Štolmíř
Pochůzková činnost v obci Liblice
Přestupky a jejich řešení
§ 8 zák.č.251/2016 Sb.
majetkové přest.
1/500,-Kč
§ 125c/1k zák.č.361/2000 Sb.
ostatní + TPZOV
26/12.100,-Kč
§ 125c/ 1f 3,4 zák.č.361/2000 Sb.
přek. rychlosti
0
§ 125c/1k zák.č.361/2000 Sb.
zákaz vjezdu
3/1.500,-Kč
zák.č. 65/2017 Sb.
přestupky na úseku ochrany před alkoholismem jinými toxikomaniemi
0
§ 4 odst. 2 zák.č.251/2016 Sb.
ostatní přestupky proti pořádku OZV a NO
0
§ 5 zák. č.251/2016 Sb.
přestupky proti veřejnému pořádku
0
§ 7 zák. č. 251/2016 Sb.
přestupky proti občanskému soužití
0
§ 10 odst.2,3 zák.č.553/1991 Sb.
přestupky v dopravě - zkrácené řízení, správní řízení
865
Měření rychlosti - § 125c/1f3, 4 361/00

Odchyt psů
Odchyt psa Labrador v ulici Krále Jiřího , dle známky zjištěn majitel přes MVDr. Talacka - předání psa majiteli
Součinnost s odbory MěÚ
Odbor tajemníka
Odbor tajemníka
Odbor vnitřních věcí
Odbor vnitřních věcí
Odbor tajemníka
Odbor vnitřních věcí
Odbor tajemníka
Odbor tajemníka
Odbor tajemníka
Odbor vnitřních věcí
Příjmy-pokuty
na místě
složenkou
Příjmy-parkovací automaty
6.12.2018
13.12.2018
20.12.2018
28.12.2018
Příjmy- poplatky tržnice
Stánky
Celkem

Četnost
denně
denně
denně
denně
nepravidelně
denně
nepravidelně
1.12.2018
2.12.2018
3.12.2018
5.12.2018
7.12.2018
9.12.2018
12.12.2018
12.12.2018
12.12.2018
14.12.2018
14.12.2018
14.12.2018
17.12.2018
17.12.2018
18.12.2018
18.12.2018
19.12.2018
19.12.2018
20.12.2018
20.12.2018
22.12.2018
22.12.20108
24.12.2018
26.12.2018
29.12.2018
29.12.2018
3.12.2018
7.12.2018
11.12.2018
15.12.2018
19.12.2018
23.12.2018
28.12.2018

27.12.2018
odvoz dárkových balíčků
stěhování stolů
odvoz peněz z parkovacích automatů do KB Český Brod
Odvoz pokladní pro výplaty
stěhování stolů - zastupitelstvo
odvoz peněz z parkovacích automatů do KB Český Brod
stěhování stolů IC
vyzvednutí a odvoz dárkových balíčků
stěhování stolu zastupitelstvo
odvoz peněz z parkovacích automatů do KB Český Brod

3.12.2018
3.12.2018
13.12.2018
14.12.2018
17.12.2018
20.12.2018
20.12.2018
20.12.2018
20.12.2018
28.12.2018
11 900 Kč
2 200 Kč
21 613 Kč
25 364 Kč
30 631 Kč
20 354 Kč
365 Kč
112 427 Kč

