
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 + kontrola chat   nepravidelně 

3.11.2012

3.11.2012

7.11.2012

8.11.2012

9.11.2012

10.11.2012

12.11.2012

12.11.2012

12.11.2012

15.11.2012

17.11.2012

19.11.2012

Oznámení o fyzickém napadení v restauraci U Černého koně č.j. MUCB 31486/2012 - předáno PČR 21.11.2012

23.11.2012

24.11.2012

26.11.2012

2.11.2012

2.11.2012

5.11.2012

7.11.2012

15.11.2012

17.11.2012

19.11.2012

22.11.2012

24.11.2012

27.11.2012

§ 50/1a 200/90 krádež majetkové přest.     2/1.500,-Kč

ostatní 24/10.700,-Kč

přek. rychlosti 41/35.500,-Kč

zákaz vjezdu 17/15.500,-Kč

MUCB - 28881, 883,884,886,888,889,890,892,893,895/2012 2.11.2012

MUCB - 29075, 084,085,086,092/2012 5.11.2012

MUCB- 29536,8,40,42/2012 8.11.2012

MUCB - 29642,644,646,648,650,651,653,55/2012 9.11.2012

MUCB - 29961,963,965,966,967,968,969,970,971/2012 13.11.2012

MUCB 30332,303334,30336,337,338/2012 16.11.2012

12.11.2012

30 000 Kč

33 200 Kč

24 710 Kč

20 663 Kč

23.11.2012 21 657 Kč

19 604 Kč

1 980 Kč

151 814 Kč

Oznámení o krádeži v prodejně Penny market - vyřešeno blokovou pokutou

Tismice 

Český Brod - přechody

pěší hlídka náměstí, nádraží ČD, sídliště, ul.Palackého, Zárubova, Jiřího Wolkera, Žižkova, Bezručova

pěší hlídka náměstí, nádraží ČD, hřbitov (prevence - památka zesnulých), park u pivovarského rybníka 

pěší hlídka náměstí, nádraží ČD, Penny market, Liblice

Psovod + služební pes

Výzva k odstrnění autovraku v ulici Školní č.j.MUCB 29754/2012 + vyvěšení na úřední desku MěÚ Č.Brod

Nález peněženky na nám.A.z.Pardubic - dle dokladů předání peněženky majitelce

Oznámení o podezření ohrožení života - majitel domu v obci Liblice neotvírá. Předáno PČR, následným šetřením zjištěno, že muž byl hospitalizován v nemocnici Č.Brod 

Oznámení o vyhazování obsahu kontejneru s oblečením v ul.Jana Kouly - vyřešeno domluvou - přestupce místo uklidil a oblečení vrátil do kontejneru.

Doručení písemnosti pro odbor vnitřních věcí MUCB 29338/2012

Součinnost s odbory MěÚ

Oznámení o krádeži kanálového krytu v obci Liblice - zajištěno označení překážky, vyrozumění SUS Kutná Hora

Dohled nad veřejným pořádkem při konání fotbalového utkání Divize B - Český Brod - Žatec

Výzva k odstrnění autovraku v ulici Jungmannova č.j.MUCB 29747/2012 + vyvěšení na úřední desku MěÚ Č.Brod

pěší hlídka náměstí, nádraží ČD, parky,sídliště 

asistence s PČR + MP při kontrole sklepních prostor kina v Českém Brodě

Celkem

na místě

složenkou

Stánky 

16.11.2012

Příjmy- poplatky tržnice

Příjmy - parkovací automaty

30.11.2012

9.11.2012

Sběr 2 ks injekčních stříkaček na skládce pod lesem na propojce Štolmíř-Kounice. 

Výzva k odstrnění autovraku v ulici Lužická č.j.MUCB 29753/2012 + vyvěšení na úřední desku MěÚ Č.Brod

Příjmy - pokuty

pěší hlídka sídliště, tenisový areál, hřbitov, Štolmíř

pěší hlídka náměstí, nádraží ČD, hřbitov, park u pivovaru, stezka Břetislava Jedličky Brodského - součinnost s HZS Český Brod (požár kmene stromu), Liblice, Štolmíř

Nová Ves II

Tismice

Český Brod ul. Jungmannova

Přehled činností MP za měsíc listopad 2012

Kontrolní a preventivní činnost

Obsah činnosti Popis činnosti Četnost

Oznámení o požáru spadlého stromu na Stezce Břetislava Jedličky-Brodského. Vyžádán výjezd HZS Český Brod , asistence HZS při likvidaci požáru.  

Oznámení o výskytu lesní zvěře před hotelem Apeyron - prověřeno negativní

Oznámení o podnapilém cizinci, který v prodejně Penny market konzumuje alkohol - vyřešeno na místě blokovou pokutou + uhrazení škody

Sběr 4 ks injekčních stříkaček na skládce pod lesem na propojce Štolmíř-Kounice. 

Oznámení o pohybu nákl. vozidel v ul. Na křemínku a znečištění vozovky, stavba RD,zajištěna náprava-úklid vozovky a využití silnice v ul. V lukách pro další zásobování  

nádraží

hřbitov

Zahrady

Příjem oznámení a jejich řešení

Liblice

parky v ČB + hřiště

tržnice

pěší hlídka náměstí, nádraží ČD, hřbitov, ul.Cukrovarská, stezka Břetislava Jedličky Brodského

výcvik (areál DUX), pěší hlídka parky podél potoka Šembery, areál Kutilka, hřbitov, stezka Břetislava Jedličky Brodského, ul. Cukrovarská, nádraží ČD, náměstí

Přestupky a jejich řešení

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

Český Brod, Jungmannova 

Český Brod, Jungmannova 

výcvik (louka Zahrady), pěší hlídka Zahrady, hřbitov, sídliště

Krupá


