
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 

Kontrola dodržování zákazu vjezdu nákladních vozidel nad 10t   nepravidelně 

Kontrolní činnost na přechodech před zahájení vyučování denně

Kontrolní činnost z důvodu krádeže dřeva   nepravidelně 

Sběr holubích kadáverů - asistence při odstřelu holubů 3.3.2013

4.3.2013

4.3.2013

4.3.2013

4.3.2013

5.3.2013

7.3.2013

7.3.2013

Oznámení o zraněné labuti o el.dráty na rybníku za Jatkami - labuť mrtvá po dohodě s odborem ŽP odvezena do kafilérie 8.3.2013

12.3.2013

14.3.2013

14.3.2013

17.3.2013

17.3.2013

18.3.2013

Oznámení o krádeži zboží v prodejně Penny market - vyřešeno v blokovém řízení 22.3.2013

Spolupráce s SKPV při prohlídce bytu jako nezúčastněná osoba 28.3.2013

28.3.2013

28.3.2013

28.3.2013

4.3.2013

7.3.2013

11.3.2013

16.3.2013

18.3.2013

21.3.2013

30.3.2013

§ 50/1a 200/90 krádež majetkové přest.     4/3.000,-kč

ostatní 21/10.500,-Kč

přek. rychlosti 42/28.500,-Kč

zákaz vjezdu 25/22.400,-Kč

MUCB 6067,6069/2013 5.3.2013

MUCB 6170,84,90,91,,95,97,99,00/2013 6.3.2013

MUCB 7142,51,63,72,74,78,83,7205,10,13,50,56,59,62,69,73,83/2013 18.3.2013

MUCB 7284,86,88,89,91,92,7306,08,10,12,13,18/2013 18.3.2013

MUCB-8316,17,18/2013 29.3.2013

14.3.2013

KB - Český Brod průběžně

3.3.2013

předání přestupku v dopravě - správní řízení 4.3.2013

demontáž cedulí s oznámením o odstřelu holubů 5.3.2013

doručení písemnosti Čj: 5404/2013 5.3.2013

předání přestupku v dopravě - správní řízení Č.j. MUCB 6307/2013, 6309/2013 7.3.2013

spolupráce s Informačním Centrem při přípravě zábavného programu v kině Svět 14.3.2013

odvoz zajištění věcí z PČR do skladu MěÚ 25.3.2013

34 900 Kč

29 500 Kč

20 064 Kč

19 760 Kč

16 303 Kč

18 103 Kč

1 400 Kč

140 030 Kč

Český Brod, ul. Jungmannova

Český Brod ul. Klučovská

Sběr 2 ks injekčních stříkaček u hradeb ul. Šafaříkova 

Sběr injekční stříkačky na nádraží ČD

Zpracování Ú.Z. MUCB 5792/2013 o odstranění autovraku na Husově náměstí

Krádež Penny market - předvedení přestupce na PČR ( ověření totožnosti) - vyřešeno v blokovém řízení

Oznámení o injekční stříkačce u kotelny na sídlišti - hlídka na místě stříkačka nenalezena

asistence s odborem životního prostředí při redukování počtů holubů ve městě  

Psovod + služební pes

pěší hlídka náměstí, nádraží ČD, součinnost s PČR při domácím násilí, představení sl. psa skautům v kině Svět

společná akce s PČR - DBA + pěší hlídka celý Český Brod, kontrola hospod a heren

pěší hlídka náměstí, nádraží ČD, hřbitov

Sběr 2 ks injekčních stříkaček u Pivovarského rybníka

Odchyt psů

pěší hlídka hřbitov, parky podél potoka Šembery, sídliště

Pěší hlidka náměstí, nádraží ČD, hřbitov, dohled nad veřejným pořádkem při fotbalovém utkání Č.Brod x Nový Bor

Přestupky a jejich řešení

Zajištění bezpečnosti silničního provozu při konání běžeckého závodu Českobrodská pečeť 

Měření rychlosti - § 125c/1f 3, 4 361/00

Český Brod, ul. Klučovská

pěší hlídka náměstí, nádraží ČD, hřbitov, výcvik obran - výcvikový areál ZKO Tuchoraz

pěší hlídka náměstí, nádraží ČD, parky podél potoka Šembery 

Přehled činností MP za měsíc březen 2013

Kontrolní a preventivní činnost

Obsah činnosti Popis činnosti Četnost

Oznámení o pohybu dvou podezřelých osob v prostoru odkládání kol na nádraží ČD - hlídka na místo - negativní

Součinnost s PČR při domácím násilí - návrhový přestupek

Oznámení o ležící ženě v ul. Tuchorazská - negativní

Zpracování Ú.Z. MUCB 5795/2013 o odstranění autovraku v ul. Masarykova

Spolupráce s PČR při zadržení dvou pachatelů v objektu Ferony - předvedeni na OOP Český Brod

nádraží

hřbitov

Zahrady

Příjem oznámení a jejich řešení

Liblice

parky v ČB + hřiště

tržnice

Tismice 

Český Brod - přechody

Celkem

na místě

složenkou

Stánky 

15.3.2013

29.3.2013

Příjmy- poplatky tržnice

Příjmy - parkovací automaty

22.3.2013

8.3.2013

odbor vnitřních věcí

odbor vnitřních věcí

odbor životního prostředí

odbor tajemníka

odbor dopravy

Příjmy - pokuty

odbor dopravy

odbor vnitřních věcí

Součinnost s odbory MěÚ

Zajištění vozidla TPZOV na žádost PČR

Sběr 1 ks injekční stříkaček na kraji lesa na cestě Štolmíř - Kounice

Oznámení o dvou osobách které odcizují dřevo v lese u cesty Štolmíř - Kounice, hlídka na místo - osoby zadrženy, vyřešeno v blokovém řízení

Odchyt psa v ul. Šafaříkova - odvoz psa do útulku Lysá n.L. MUCB 6917/2013

Český Brod, ul. Klučovská

Český Brod, ul. Klučovská

Společná akce s PČR - DBA měření rychlosti + pěší hlídky celý Český Brod 


