
Kontrola nástupišť , vestibulu + podchod  - dodržování tabákového zák    denně
Pochůzková činnost uvnitř hřbitova - prevence + veřejný pořádek denně
Pochůzková činnost - venčení psů / řešení přestupků / + veřejný pořád      denně
Výběr poplatků + zajištění veřejného pořádku , dohled na parkováním   denně
Kontrola dodržování zákazu vjezdu nákladních vozidel nad 10t   nepravidelně 
Kontrolní činnost na přechodech před zahájení vyučování denně
Kontrolní činnost z důvodu krádeže dřeva   nepravidelně 

5.11.2015
5.11.2015
6.11.2015
6.11.2015
6.11.2015
6.11.2015
7.11.2015
7.11.2015
7.11.2015
9.11.2015
9.11.2015
9.11.2015

10.11.2015
10.11.2015
10.11.2015
10.11.2015
11.11.2015
13.11.2015
16.11.2015
23.11.2015
23.11.2015
24.11.2015
26.11.2015
26.11.2015
27.11.2015

27.11.2015
27.11.2015

27.11.2015
28.11.2015
28.11.2015
28.11.2015
28.11.2015
28.11.2015

28.11.2015
Oznámení - v obci Štolmíř leží na zemi osoba - výjezd na místo, zjištěn cizinec bez dokladů, předáno PČR 29.11.2015
Oznámení - v průvodu světýlek zkolabovala mladá žena - poskytnuta 1 pomoc, přivolána RZS, převezena do ON Kolín 29.11.2015

30.11.2015

Pochůzková činnost - nádraží, nemocnice, hřbitov 5.11.2015
26.-27.11.2015

29.11.2015
30.11.-1.12.2015

Přestupky a jejich řešení
§ 50/1a 200/90 krádež majetkové přest.     0
§ 125c/1k z.č.361/2000 Sb. ostatní 62/27.900,-Kč
§ 125c/1f3,4 z.č.361/2000 Sb. přek. rychlosti 30/20.700,-Kč
§ 125c/1k z.č.361/2000 Sb. zákaz vjezdu 2/1.000,-Kč
§ 125c/1k z.č.361/2000 Sb. ostatní - přestupky cyklistů, chodců 0
§ 30 zák.č 200/1990 Sb. přestupky na úseku ochrany před alkoholismem jinými toxikomaniemi 0
§ 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 23
Měření rychlosti - § 125c/1f3, 4 361/00
Krupá   MUCB-30375,76,78,80,81,83/2015 5.11.2015
Jungmannova MUCB-30501,503,505,507,509/2015 7.11.2015

10.11.2015
13.11.2015
16.11.2015

Český Brod ul. Krále Jiřího MUCB-31577,31599/2015 18.11.2015
Odchyt psů
Součinnost s odbory MěÚ
Odbor vnitřních věcí odvoz pokladní do banky 4.11.2015
Odbor vnitřních věcí odvoz pokladní do KB 5.11.2015

stěhování stolů 13.11.2015
Odbor vnitřních věcí 19.11.2015
Odbor vnitřních věcí        26.11.2015
Odbor vnitřních věcí       30.11.2015
Příjmy-pokuty
na místě 29 500 Kč
složenkou 20 100 Kč
Příjmy-parkovací automaty

21 429 Kč
25 143 Kč
24 185 Kč
40 419 Kč

Příjmy- poplatky tržnice
Stánky 120 Kč
Celkem 160 896 Kč

Oznámení o přestupku v dopravě Č.j. MUCB -32718,720,722/2015

ohrožené děti v Kolíně

Český Brod - ul. Jungmannova MUCB - 31381,390,395,397,401,402,406,408,410/2015

odvoz pokladní do K.B. Český Brod
odvoz pokladní do K.B. Český Brod
odvoz pokladní do K.B. Český Brod

Odbor tajemníka 

Pochůzková činnost - nádraží, Škvárovna, nemocnice

Psovod + služební pes

majitelky + předání vozidla

Oznámení o dopr. přestupku :Č.j.:MUCB-32022,32042,070,075/2015

Oznámení o přestupku v dopravě Č.j. MUCB-32524,526,528,530/2015

Oznámení o znečištěné komunikaci v obci Liblice , provedeno FOTO komunikace , zajištěn záznam z kamer sběrného dvora, věc bude oznámena pro podezření

Oznámení o ztraceném maďarském ohaři v Českém Brodě - pes odchycen v DUXu a vrácen majiteli
Oznámení PČR - žádost o ztotožnění muže, který nemá na útratu v restauraci Černý kůň - výjezd na místo lustrace osoby prostřednictvím PČR

Asistence s PČR OOP Český Brod ve věci fyzického napadení v ul. Jungmannova čp. 124 - Č.j. MUCB-32532/2015

Oznámení o pohřešovaném 9,5 letém chlapci z obce Lstiboř - předáno na PČR + pátrání v obvodě ( v 15:17 hod zrušeno ) 

Oznámení o nálezu dokladů - uloženo podatelna, majitelka vyrozuměna písemně

Asistence s pracovnicí Odboru soc. věcí v bydlišti čp. 124 ul Jungmannova, kde došlo k fyzickému napadení k Č.j. MUCB-32532/2015 

Oznámení o pohřešované 13 leté dívce - pátrání společně s PČR + nález pohřešované - Asistence s pracovnicí odboru soc. věcí při převozu dívky do domova pro 

Oznámení o nefunkčním parkovacím automatu č. 4 nám. Husovo - doplnění parkovacích lístků

Oznámení PČR OD Praha o zaparkovaném vozidle v ulici Kollárova, které má otevřená obě přední okénka - zajištění vozidla , přes OD zjištění majitelky , vyrozumění

Oznámení o pohybu psa  na komunikaci ul. Prokopa Velikého - odchyt psa a náslené předání majiteli do obce Štolmíř - vyřešeno domluvou

Oznámení o napadení a zranění psa jiným psem v ul. Šafaříkova Č.j. MUCB-32533/2015

ze spáchání přestupku na MÚ Český Brod odbor životního prostředí ( vyvážení fekálií na louku ) a na odbor dopravy ( znečištění komunikace ) 

Oznámení o přestupku v dopravě Č.j. MUCB-31413/2015

Oznámení o divně se chovající osobě mezi Českým Brodem a obcí Přistoupim, spolupráce s PČR ,osoba ztožněna, předáno do kompetence PČR.

Oznámení přestupku v dopravě Č.j. MUCB-30422/2015

Oznámení o přestupku v dopravě MUCB-30804/2015

Oznámení o sražené kočce v ul. Klučovská - výjezd na místo, převoz kočky na veterinární nemocnici k ošetření

Oznámení o osobách, které se dostávají násilím do vozu před OD Penny - na místě zjištěno, že občan si u svého vozu poškodil zámek a nemohl se dostat do vozu. 
Oznámení o přestupku v dopravě Č.j. MUCB-31206,31208,31210/2015

Oznámení o přestupku v dopravě MUCB-30504/2015

Oznámení o nwfunkčním parkovacímk automatu č. 7 nám. A. z. Pardubic - doplnění lístků

Oznámení o osobě nabízející zboží na Husově náměstí - prověřeno negativní. 

Liblice
Český Brod - přechody

Oznámení o poruše parkovacího automatu U fary - zaseklý lístek.

Oznámení PČR - žádost o asistenci HZS Český Brod při otevření bytu Tuchorazská Český Brod - výjezd na místo, před příjezdem odvoláno

Zahrady

Oznámení o cizím psu pobíhajícím na soukromém pozemku - výjezd na místo, proveden odchyt psa, dle místního šetření byl zjištěn majiteli, kterému byl pes předán

parky v ČB + hřiště

Signál PCO - výjezd na místo - nagativní

Oznámení o znečištěné komunikaci v obci Liblice - předáno a odstraněno SUS Č.B.

Oznámení o muži, který kope do dveří ubytovny p. Sklenáře, výjezd na místo, předáno PČR.

Příjem oznámení a jejich řešení

Vlastním zjištěním narušen objekt bývalého infekčního oddělení - objekt zkontrolován a předán zprávě majetku města Český Brod

Oznámení přestupku v dopravě Č.j. MUCB-30480/2015

Oznámení o prodeji zboží na náměstí - veřejná legální sbírka pomozte dětem 

Oznámení o přestupku v dopravě MUCB-30806/2015

tržnice

hřbitov

Přehled činností MP za měsíc listopad 2015

Obsah činnosti Popis činnosti Četnost
Kontrolní a preventivní činnost
nádraží

30.11.2015

Poříčany MUCB-30748,767,769,770/2015
Český Brod - ul. Jungmannova MUCB - 31199,200,201,203/2015

Výcvik v budově
Pochůzková činnost  nádraží, nemocnice, hřbitov

5.11.2015
12.11.2015
19.11.2015
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