
nádraží kontrola nástupišť , vestibulu + podchod  - dodržování tabákového zákona + veřejný pořádek        denně

hřbitov pochůzková činnost uvnitř hřbitova - prevence + veřejný pořádek        denně

školy dohled na přechodech pro chodce v ranních hodninách + kouření žáků v okolí škol - prevence        denně

parky v ČB + hřiště pochůzková činnost - venčení psů / řešení přestupků / + veřejný pořádek v parcích a na hřišti        denně

tržnice výběr poplatků + zajištění veřejného pořádku , dohled na parkováním na tržnici        denně

Liblice kontrola dodržování zákazu vjezdu nákladních vozidel nad 10t   nepravidelně 

Zahrady kontrolní činnost z důvodu krádeže dřeva + kontrola chat   nepravidelně 

dohled nad veřejným pořádkem, bezpečnosti provozu při konání závodů veteránů 1.5.2012

dohled nad bezpečností provozu + kontrolní činnost v okolí fotbalového hřiště - turnaj 1.5.2012

, oznámení o dětech které popíjejí alkohol v parku u MěÚ - prověřeno negativní 2.5.2012

spolupráce s PČR při kontrole sběrných surovin z důvodu odcizení železné oje 3.5.2012

oznámení o pohybu osob na střeše rozestavěného objektu polikliniky - zjištění dvou 24.1.1900

nezletilých osob které byly vykázány - vyřešeno domlovou 3.5.2012

oznámení o ležícím muži mezi obcí Č. Brod a Štolmíř, muž nezraněn probuzen a poté sám 

pokračoval v další cestě k domovu. 12.5.2012

oznámení o starší ženě, která spadla se psem do koryta Šembery u stezky J. Borovského  

vyproštění ženy, přivolán lékař. 17.5.2012

krádež zboží v prodejně LIDL Český Brod - řešeno v blokovém řízení 18.5.2012

dohlerd nad veřejným pořádkem při konání akce Českobrodské brodění 19.5.2012

oznámení operačního střediska PČR o ležícím muži v ulici Zborovská - přivolání RZS 24.5.2012

usměrňování dopravy při dopravní nehodě v ulici Tuchorazská 26.5.2012

oznámení o ležícím nemocném psu u areálu bývalé Traktorky, převoz psa do veterinární 

nemocnice lékaři  27.5.2012

                                                                         

§ 50/1a)200/90 krádež majetkové přest.     1/1000,-Kč

§ 125c/1k) 361/00 parkování 21/10000,-Kč

zákaz vjezdu 24/19000,-Kč

přek. rychlosti 49/53000,-Kč

Tuchoraz Čj.MUCB-13311,13312,13313,13314/2012 17.5.2012

Poříčany Čj. MUCB - 14146,147,149/2012

Český Brod, ul.Jungmannova Čj. MUCB 13425,27,29,30,31,32,33,34,35,13436/2012 19.5.2012

Poříčany Č.j. MUCB 13886,893,895,897,899/2012   23.5.2012

Český Brod ul. Klučovská čj. MUCB 13682,685,688,690,692,694,696,699,700,704,710/2012 22.5.2012

Tismice Čj. MUCB 13180,81,82,83/2012 16.5.2012

Krupá Č.j. MUCB 13019.20.21.22.23.24/2012 15.5.2012

Nová Ves II Č.j. MUCB 13423/2012 18.5.2012

Liblice Č.j. MUCB 13588,13605,18,22,23,26/2012 21.5.2012

Tuchoraz Č.j MUCB 14051,14052,14053/2012 24.5.2012

Český Brod ul. Klučovská Čj.MUCB 14614,30,36,37,41,46/2012 30.5.2012

Nová Ves II Č.j.MUCB 14750,14752,53,54,55/2012 31.5.2012

Č.j. MUCB.12266/2012 odchyt psa v objektu nádraží + odvoz do útulku 6.5.2012

Č.j. MUCB 12378/2012 odchyt dvou psů v ulici Prokopa Velikého - předáno majiteli 8.5.2012

Č.j. MUCB 12379/2012 odchyt psa na silnici 1/12 + odvoz do útulku 8.5.2012

spolupráce s odborem dopravy foto city bloků a radarů při vjezdu do města 14.5.2012

Asistence pro odbor ŽP zajištění dopravy v ul. P. Velikého při pevnostní zkoušce stromu 14.5.2012

na místě 42 000 Kč

složenkou 51 000 Kč

10.5.2012 28 034 Kč

18.5.2012 27 130 Kč

25.5.2012 24 459 Kč

31.5.2012 17 882 Kč

Poplatky - tržnice 4 950 Kč

CELKEM 195 455 Kč

Přestupky a jejich řešení

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

Odchyt psů

Součinnost s odbory MěÚ

Příjmy - parkovací automaty

Četnost

Přehled činností MP za měsíc květen 2012

Kontrolní a preventivní činnost

Příjem oznámení a jejich řešení

Obsah činnosti Popis činnosti


