
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 

1.12.2014

1.12.2014

1.12.2014

2.12.2014

3.12.2014

3.12.2014

4.12.2014

5.12.2014

5.12.2014

7.12.2014

7.12.2014

8.12.2014

8.12.2014

8.12.2014

9.12.2014

9.12.2014

12.12.2014

12.12.2014

12.12.2014

12.12.2014

13.12.2014

13.12.2014

13.12.2014

14.12.2014

15.12.2014

15.12.2014

16.12.2014

17.12.2014

17.12.2014

Vlastní zjištění - požívání alkoholu na veřejnosti ul. Za Svitavkou 2x - vyřešeno na místě v blokovém řízení 17.12.2014

17.12.2014

18.12.2014

19.12.2014

20.12.2014

20.12.2014

22.12.2014

22.12.2014

22.12.2014

23.12.2014

28.12.2014

31.12.2014

31.12.2014

31.12.2014

1.12.2014

5.12.2014

7.12.2014

8.12.2014

14.12.2014

18.12.2014

22.12.-23.12.2014

25.12.2014

26.12.-27.12.2014

29.12.2014

30.12.-31.12.2014

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

ostatní 36/10.300,-

přek. rychlosti 0/0,-Kč

zákaz vjezdu 7/3.000,-Kč

oznámení 21x

17.12.2014

27.12.2014

28.12.2014

Odvoz pokladní do KB    -    2x 2.12.2014

stěhování stolů 4.12.2014

Odvoz pokladní a peněz do KB 4.12.2014

Odvoz pokladní do KB    9.12.2014

Odvoz pokladní do KB 10.12.2014

Odvoz pokladní do KB 12.12.2014

Odvoz pokladní do KB 15.12.2014

Odvoz 10ks krabic A4 papírů na rozřezání do Úval tiskárna 16.12.2014

Odvoz pokladní do KB 16.12.2014

Odvoz pokladní do KB 18.12.2014

Odvoz pokladní do KB 19.12.2014

Odvoz pokladní do KB 23.12.2014

Odvoz pokladní do KB 31.12.2014

6 800 Kč

6 000 Kč

19 268 Kč

27 058 Kč

24 056 Kč

31 666 Kč

450 Kč

115 298 Kč

Pochůzková činnost - náměstí, Krále Jiřího 

Pochůzková činnost - náměstí, Tyršova, Masarykova, Jozefa Miškovského, Žitomířská, Na Vyhlídce, Štolmířská, Žižkova 

Oznámení o parkujícím vozidle před garáží v ulici Lázeňská - vyřešeno na místě

Oznámení o parkujícím vozidle před vraty na dvůr domu v ul. Šafaříkova - výjezd na místo, řidička bez dokladů - předvedení na OOP Č.Brod , lustrace , bloková pokuta

Sběr uhynulého holuba na chodníku před hotelem ul. Kollárova v Českém Brodě Č.j. MUCB-35797/2014

Oznámení o neprůjezdnosti silnice v ulici Marie Majerové, špatně parkující vozidla - vyřešeno na místě

Oznámení o parkujících vozidlech v zákazu zastavení v ul. Roháčova - vyřešeno na místě

Oznámení o signálu PCO městský objekt prověřen - negativní.

Nález dokladové tašky - zajištěno, zjištěna majitelka - sepsán ÚZ Čj: MUCB 35712/2014 - majitelka vyrozuměna prostřednictvím Městské policie Hl. m Prahy

Odbor vnitřních věcí

Pochůzková činnost - náměstí, nádraží

Součinnost s odbory MěÚ

Odbor vnitřních věcí

Odbor tajemníka

Pochůzková činnost - obec Liblice, Štolmíř

Odbor vnitřních věcí

Pochůzková činnost - sidliště, parky podél Šembery, hřbitov

Oznámení o podezření ze spáchání přestupku v dopravě Č.j. MUCB.35558,35560/2014 

Oznámení o poškození závory parkoviště u nádraží ČD nárazem vozidla, na místo hl. MP,zjištění přestupce, zajištění místa DN, předáno PČR

Oznámení o nefunčním parkovacím automatu č. 5 - doplnění lístků

Tismice 

Oznámení o podezření ze spáchání přestupku v dopravě Č.j. MUCB.35110,35115,35118/2014

Sběr injekční stříkačky v ul. Šafaříkova

Oznámení o dvou volně pobíhajících psech na silnici směr Štolmíř - v součinnosti s PČR psi zahnáni na pozemek jejich majitele

Oznámení o nálezu směsného komunálního odpadu v kontejneru na plast v ul. Fr. Macháčka - oznámení MUCB-35428/2014

Oznámení o podezření ze spáchání přestupku v dopravě Č.j. MUCB 33488, 33495, 33499/2014

Český Brod - přechody

nádraží

hřbitov

parky v ČB + hřiště

Liblice

Oznámení výpravčího ČD o muži spícím ve vlaku, který končí na nádraží v Č. Brodě - muž probuzen a odeslán na další vlakový spoj směr Kolín

Telefonické oznámení o možném nelegálním prodeji ryb kaprů u kontejneru na oděvy u prodejny LIDL Český Brod - Č.j. MUCB-35557/2014

Nalezení jízdenky PID - předáno majitelce

Oznámení o nefunkčním automatu č. 2 - oprava automatu - zaseklá mince v zásobníku 

Oznámení o podezřelé osobě v ul. Polomská která by mohla tipovat objekty- prověření oznámení muž telefonoval s manželkou a hloedal toalety negativní

tržnice

Oznámení o cestujícím ČD hledaném Policii ČR. Prověřena vlaková souprava - osoba nenalezena. 

Oznámení o volně pobíhajícím psu v ul. Kollárova - pes nenalezen

Nález peněženy v Českém Brodě ul. J. Kouly MUCB-  34812 /2014

Přehled činností MP za měsíc prosinec 2014

Obsah činnosti Popis činnosti Četnost

Kontrolní a preventivní činnost

Zahrady
Příjem oznámení a jejich řešení

Oznámení o vozidle blokující kontajnery v obci Liblice. - Zjištění majitele (osoba zadržena PČR), zajištění odvozu vozida příbuznými

Oznámení o dopr. Přestupku Č.j.:MUCB-34090, 34092,34094,34096, 34098/2014

Oznámení o potyčce 5 osob u Pivovarského rybníka - výjezd na místo , zde zjištěna skupina podnapilých osob - zajištění úklidu místa 

Oznámení od fa. Veolia - v místě havárie vodovodního řadu ul. Na Cihelně parkuji vodidla - zajištění odstranění vozidel

Oznámení o poškození kanálového víka v ul. Jana Kouly - Prokopa Velikého. Předáno f. VEOLIA k provedení dalších opatření 

Asistence Policii ČR při úkonu prohlídka jiných prostor. 

Oznámení o podezření ze spáchání přestupku v dopravě Č.j. MUCB-33688, 33694,33700, 33717/2014

Oznámení - na oploceném pozemku v obci Zahrady běhá bezmocně srna - srna vypuštěna na svobodu.

Oznámení o podezření ze spáchání přestupku v dopravě Č.j. MUCB 33935, 33936,33946/2014

Oznámení o nefungující závoře parkoviště nádraží ČD - překročení časového limitu, zaplacení poplatku. 

Oznámení o nálezu dámské peněženky - zjištěno, že věc je šetřena PČR - sepsán ÚZ Čj: MUCB 33758/2014 - předání peněženky na OOP Český Brod 

Odbor vnitřních věcí

Odbor vnitřních věcí

Oznámení o znemožnění vjezdu na pozemek domu č. 172 ul. Prokopa Velikého - zpracování oznámení o přestupku v dopravě Č.j. MUCB-34765,34772/2014

Oprava nefunkčního parkovacího automatu č.6 Husovo Náměstí - doplnění lístků

Pochůzková činnost - náměstí, Krále Jiřího, nádraží

Přestupky a jejich řešení
Pochůzková činnost - areál nemocnice, okrsek č. 4

Pochůzková činnost - náměstí, Krále Jiřího, nádraží

Pochůzková činnost - náměstí, nádraží, park u Šembery,hřbitov

Oprava nefunkčního parkovacího automatu č.3 Arnošta z Pardubice - doplnění lístků

Psovod + služební pes

Odchyt psů

Pochůzková činnost, nádraží, ul. Cukrovarská, Liblice

Pochůzková činnost - náměstí, parky, hřbitov

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

Oznámení - v Zahradách se pohybuje podezřelý muž u rybářské bašty - výjezd na místo, kontrola objektu, pátrání v okolí - negativní, oznamovatel na místě.

Oznámení o podezření ze spáchání přestupku v dopravě Č.j. MUCB 34384,34393,34399,34401,34404,34406,34408/2014

Oznámení o nálezu batohu a oblečení - zajištěno, zjištěn majitel - sepsán ÚZ Čj: MUCB 35357/2014 - předání věcí majiteli

Oznámení o ležícím muži v parku U Šembery - na místě již PČR -  přivolána RZS převoz podnapilého muže do nemocnice Kolín , PČR prováděla eskortu 

Oznámení o pálení odpadu v ul. Na Křemínku - zjištěn přestupce - oznámeno na odbor Životního prostředí Č.j. MUCB- 34810 /2014

Odchyt štěte v prodejně LIDL ul. Jana Kouly MUCB-35355/2014

Odchyt feny Border kolie v ulici Jozefa Miškovského MUCB - 35795/2014 

Vrácení psa majiteli Č.j.MUCB-35795/2014

Celkem

4.12.2014

12.12.2014

31.12.2014

Příjmy- poplatky tržnice

18.12.2014

Odbor vnitřních věcí

Odbor vnitřních věcí

Stánky 

složenkou

Příjmy-parkovací automaty

Příjmy-pokuty

na místě

Odbor vnitřních věcí

Odbor vnitřních věcí

Odbor vnitřních věcí

Odbor vnitřních věcí

Odbor vnitřních věcí


