
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 zahájením vyučování denně

Kontrolní činnost z důvodu krádeže dřeva   nepravidelně 

1.9.2015

2.9.2015

2.9.2015

8.9.2015

8.9.2015

9.9.2015

9.9.2015

10.9.2015

11.9.2015

11.9.2015

11.9.2015

11.9.2015

11.9.2015

12.9.2015

12.9.2015

14.9.2015

18.9.2015

18.9.2015

19.9.2015

19.9.2015

19.9.2015

21.9.2015

21.9.2015

22.9.2015

22.9.2015

23.9.2015

23.9.2015

24.9.2015

24.9.2015

25.9.2015

25.9.2015

Oznámení o toulavém psu v areálu kempu U Podviničního rybníka kempu U Podviničního rybníka ,  pes  zajištěn, zjištěn majitel pes poté předán majitelce. 27.9.2015

27.9.2015

28.9.2015

29.9.2015

30.9.2015

Psovod + služební pes

Přestupky a jejich řešení

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

§ 125c/1k z.č.361/2000 Sb. ostatní 86/35.500,-Kč

§ 125c/1f3,4 z.č.361/2000 Sb. přek. rychlosti 49/31.000,-Kč

§ 125c/1k z.č.361/2000 Sb. zákaz vjezdu 7/4.000,-Kč

§ 125c/1k z.č.361/2000 Sb. ostatní - přestupky cyklistů, chodců 1/500,-Kč + 3 x oznámení

§ 30 zák.č 200/1990 Sb. přestupky na úseku ochrany před alkoholismem jinými toxikomaniemi 1 oznámení

§ 46 odst.1,2 zák.č.200/1990 Sb. ostatní přestupky proti pořádku OZV a NO 0

§ 47 zák. č.200/1990 Sb. přestupky proti veřejnému pořádku 0

§ 49 zák.č. 200/1990 Sb. přestupky proti občanskému soužití 0

§ 10 odst.2,3 zák.č.553/1991 Sb. přestupky v dopravě - zkrácené řízení, správní řízení 24

Vyhlášky a nařízení města

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

1.9.2015

2.9.2015

8.9.2015

11.9.2015

14.9.2015

15.9.2015

17.9.2015

21.9.2015

22.9.2015

23.9.2015

25.9.2015

26.9.2015

26.9.2015

29.9.2015

Odchyt psů

8.9.2015

Odchyt psa - k.o. Český Brod ul. Klučovská u pekárny MIMO Č.j. MUCB.26308/2015 22.9.2015

Odvoz psa do útulku  Lysá n. L.  Čj. MUCB-26308/2015 23.9.2015

Odvoz pokladní do KB 1.9.2015

Odvoz pokladní do KB 2.9.2015

Odvoz pokladní do KB 3.9.2015

Odvoz pokladní do KB 4.9.2015

Odvoz pokladní do KB 14.9.2015

Odvoz pokladní do KB 17.9.2015

místní šetření ohledně dopravní situace v obci Liblice 21.9.2015

Odvoz pokladní do KB 22.9.2015

Odvoz pokladní do KB 30.9.2015

stěhování stolů na zastupitelstvo 30.9.2015

oprava parkovacích automatů na ul. Klučovská 30.9.2015

na místě 46 100 Kč

složenkou 24 900 Kč

Příjmy-parkovací automaty

3.9.2015 14 728 Kč

17.9.2015 23 441 Kč

30.9.2015 34 195 Kč

30.9.2015 820 Kč

Příjmy- poplatky tržnice

Stánky 570 Kč

Celkem 144 754 Kč

Příjmy-pokuty

Krále Jiřího  čj. MUCB-25688,91/2015

Poříčany čj. MUCB-24407,424/2015

Krupá Č.j. MUCB - 25496, 498, 499, 504/2015

Odbor dopravy

Odbor tajemníka 

Krupá Č.j. MUCB - 26683, 685, 687, 688, 702,703,704,705/2015

Odbor vnitřních věcí

Odbor vnitřních věcí

Odbor vnitřních věcí

Pochůzková činnost - park Škvárovna, nádraží, nemocnice

Odbor vnitřních věcí

Český Brod, Prokopa Velikého  MUCB 26706/2015

Odbod vnitřních věcí

Poříčany čj. MUCB-26120/2015

Součinnost s odbory MěÚ

Odbor vnitřních věcí

Odbor vnitřních věcí

Pochůzková činnost - park u Šembery, Kutilka, sídliště, nemocnice, střed města

Liblice ul. Bylanská Č.j. MUCB-26266,26269,26271/2015

Pochůzková činnost v části Mexiko a Škvárovna

Kontrolní a preventivní činnost

nádraží

Český Brod - přechody

Oznámení o volném pohybu  psu v ul. Palackého, pes odchycen a umístěn do kotce MěÚ. Č.j. MUCB-24942/2015

hřbitov

tržnice

Oznámení o podezření z přestupku v dopravě dle ust. § 18/4 , § 125c/1f4) zák. 361/2000 Sb - předáno odbor dopravy

Oznámení o přestupku v dopravě Č.j. MUCB-26272,26276/2015,

Oznámení - Na cestě mezi Ťolmíří a Č. Brodem stojí bílá dodávka s podezřelou osádkou - výjezd na místo - negativní

Pochůzková činnost - nádraží, střed města, Podskalí, hřbitov

Pochůzková činnost - nádraží, náměstí, nemocnice, síldiště, parky

Odbor vnitřních věcí

Odchyt psa - v Českém Brodě ul Palackého Č.j MUCB 24942/2015

Český Brod ul. Jungmannova Č.j. MUCB-26450,455,456,461,470/2015

Zahrady

Příjem oznámení a jejich řešení

Pochůzková činnost v části Mexiko a Škvárovna

Pochůzková činnost - náměstí, parky, hřbitov 

Oznámení o přestupku v dopravě Č.j. MUCB 26008,26010/2015

Tismice 

Spolupráce s PČR, kontrola pozemku chaty u jatek - výsledek negativní, na pozemku se nikdo nenacházel

Oznámení přestupku v dopravě - cyklista řízení jízdního kola pod vlivem návykové látky Č.j. MUCB 25416/2015

Oznámení o zaparkovaném OA na Husově nám. , které blokuje místo pro stánky u atrakcí - zjištění majitele, který si vozidlo přeparkoval - vyřešeno domluvou

Oznámení o nefunkčnosti vjezdové zuávory na parkovišti P+R Klučovská. Provedeno zprovoznění. 

Asistence na parkovišti P+R nádraží při skládání veřejných WC

Oznámení o přestupku v dopravě MUCB-24889, 24940/2015

Oprava parkovacího automatu č. 2 - doplnění lístků

Doplnění mincovníku a školení na parkovací automaty na parkovišti ul. Klučovská

Tuchoraz čj, MUCB-26863/2015

Oprava parkovacích automatů a závor ul. Klučovská - 14-15:30h

Český Brod, ul. Zborovská MUCB 26707/2015

Oznámení přestupku v dopravě - cyklista řízení jízdního kola pod vlivem návykové látky Č.j. MUCB 25418/2015

Liblice

Oznámení o přestupku v dopravě Č.j. MUCB 26709, 26711, 26713, 26715, 26717, 26719, 26721, 26723/2015

Oznámení o volně pobíhajícím psu v Liblicích, prověřeno, výskyt psa nezjištěn. 

Pochůzková činnost v obci Štolmíř a Liblice

Nová Ves II  MUCB Č.j 24934,935,936,937/2015

Oznámení o přestupku v dopravě MUCB-24394/2015

Odbor správy majetku

Přehled činností MP za měsíc září 2015

Obsah činnosti Popis činnosti Četnost

Oznámení o přestupku v dopravě MUCB-24425/2015

Odchyt psa na parku u pivovarského rybníku - předáno majiteli

parky v ČB + hřiště

Oznámení o přerstupku v dopravě MUCB-24222,237,270/2015

Český Brod ul. Jungmannova Č.j. MUCB-25402,403,405,406,409/2015

Tuchoraz Č.j MUCB 25907,909,910,911/2015

Oznámení o přestupku v dopravě Č.j. MUCB-26495/2015

Oznámení přestupku v dopravě čj. MUCB-26390,394/2015

Oznámení o podezření z přestupku dle ust. § 30/1j) z.č. 200/90 Sb. 

Pochůzková činnost - nádraží, náměstí, nemocnice

Oznámení o volně pobíhajícím psu u OD Lidl Český Brod, pes odchycen, zjištěn majitel, předání majiteli.

Pochůzková činnost - náměstí, sídliště, nemocnice

Krále Jiřího -Č.j. MUCB 24257,263,267,268,271,273,274,276/2015

Oznámení - v ul. Jungmannova mladší pár dělá hluk - kontrola místa, nikdo nezastižen, v místě klid

Oznámení - na křižovatce u hotelu Sport leží zřejmě opilá žena - výjezd na místo, zjištěna žena strážníkům z minulosti známá, stála na chodníku, artikulovala dobře, motorika v pořádku, vyřízeno na místě

Asistence při převozu agresivního pacienta do nemocnice Kolín viz ÚZ Č.j. MUCB- 26006/2015

Dohled nad VP při divizním fotbalovém utkání Český Brod - Louny

Odvoz psa do útulku Lysá nad Labem Č.j. MUCB-24942/2015

Vypnutí vjezdové závory na parkoviště P+R nádraží z důvodu konané akce dne 12.9.2015

Místní šetření s odborem dopravy - dopravní situace v obci Liblice

Oznámení přestupku v dopravě č.j. MUCB 25420/2015 - překážka silničníhon provozu 

Oznámení přestupku v dopravě - cyklista řízení jízdního kola pod vlivem návykové látky Č.j. MUCB 25410/2015

Otevření bytu č.p.915 v ul. Palackého v Českém Brodě.   Osoba v ohrožení života a zdraví - předáno RZS Kolín.  


