
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 

Kontrolní činnost na přechodech před zahájení vyučování denně

Kontrolní činnost z důvodu krádeže dřeva   nepravidelně 
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4.2.2015
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5.2.2015
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9.2.2015

9.2.2015
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10.2.2015

10.2.2015

Nález uhynulého holuba u II.  základní školy - Myšárna , holub předán do veterinární nemocnice Český Brod ke kafilaci. 10.2.2015

10.2.2015

11.2.2015

11.2.2015

12.2.2015

Oznámení o nemoznosti vyjetí z parkoviště u pneuservisu Mates - výjezd na místo, zajištěn výjezd vozidel 12.2.2015

13.2.2015

13.2.2015

13.2.2015

13.2.2015

14.2.2015

16.2.2015

17.2.2015

20.2.2015

21.2.2015

21.2.2015

22.2.2015

23.2.2015

24.2.2015

24.2.2015

25.2.2015

25.2.2015

25.2.2015

26.2.2015

28.2.2015

28.2.2015

Oznámení - v obci Roztoklaty po silnici u hřbitova běhá pes - husky. Předáno PČR. 28.2.2015

2.2.2015

4.2.2015

7.2.-8.2.2015

13.2.-14.2.2015

17.2.2015

18.2.-19.2.2015

28.2.2015

§ 125c/1k zák.361/2000 Sb. zákaz vjezdu    8/4.000,-Kč

§ 125c/1 f 3,4 zák.č. 361/2000Sb. překročení rychlosti 0

§ 125c/1k zák.361/2000 Sb. parkování 53/23.600,-Kč

§ 125c/1k zák.361/2000 Sb. přestupky cyklistů 3/900,-Kč

§ 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 6/5.000,-Kč

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

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

§ 50 zák.č.200/1990 Sb. přestupky proti majetku 0

§ 10 odst.2,3 zák.č.553/1991 Sb. přestupky v dopravě - zkrácené řízení 20

3.2.2015

Odchyt psa - německý ovčák vlkošedý - Jungmannova park U Šembery, MUCB-3628/2015, 9.2. odvezen do útulku Lysá n.L. 8.2.2015

Odchyt psa - kříženec kokršpaněla - Český Brod, Klučovská , Č.j. MUCB 4320/2015 14.2.2015

16.2.2015

Odvoz pokladní do KB 3.2.2015

Odvoz pokladní do KB 5.2.2015

Odvoz pokladní do KB 10.2.2015

PČR Kolín 11.2.2015

Odvoz pokladní do KB 12.2.2015

asistence při šetření vypouštění odpadních vod MUCB 4159/2015 12.2.2015

Odvoz pokladní do KB 17.2.2015

Odbor životního prostředí a zem. asistence přišetření v provozovně ul. Klučovská 18.2.2015

Odbor životního prostředí a zem. asistence při šetření v obci Štolmíř 18.2.2015

Odbor životního prostředí a zem. asistence přišetření v provozovně ul. Klučovská 19.2.2015

Odvoz pokladní do KB 19.2.2015

odbor vnitřních věcí Odvoz pokladní do KB 24.2.2015

odbor tajemníka stoly - zastupitelstvo 25.2.2015

15 000 Kč

18 500 Kč

15 903 Kč

21 279 Kč

28 492 Kč

27.2.2015 21 816 Kč

0

120 990 Kč

Pochůzková činnost - náměstí, sídliště, Kutilka, parky

Příjmy-parkovací automaty

odbor vnitřních věcí

Oznámení o sražené srnce na silnici 1/12 za čerpací stanicí Benzina - výjezd na místo a předání uhynulé zvěře hospodáři honitby.

Signál PCO objekt technické služby - negativní.

Oznámení o rušení nočního klidu v ulici Jungmannova - vyřešeno domluvou.

Oznámení přestupku dopravě MUCB - 5870/2015  

odbor vnitřních věcí

Příjmy-pokuty

Oznámení - u viaduktu vyhrožuje muž s nožem staré ženě zabitím  a požaduje peníze - výjezd na místo, zadržení osoby, předáno PČR pro zločin Loupež.

Odchyt psů

Odchyt psa - kříženec špic -pomerian, nádraží ČD, MUCB - 3218/2015

složenkou

odbor vnitřních věcí

odbor vnitřních věcí

Oznámení o opilých povalujících se lidech v ul. Žitomířská v Českém Brodě. Výjezd na místo, přizvání RZS, rozhodnutí, že osoby jsou bez ohrožení na životě a umístění na PZS není třeba.  

Stánky 

Oznámení o nefunkčním parkovacím automatu č. 7 - oprava srulovaný lístek.

asistence SKPV Kolín, nezúčastněná osoba

Odbor životního prostředí a zem.

odbor vnitřních věcí

odbor vnitřních věcí

Odvoz psa do útulku v Lysé nad Labem 

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

Pochůzková činnost - náměstí, nádraží, parky, hřbitov

Pochůzková činnost - náměstí, nemocnice, nádraží, parky  

Oznámení přestupku v dopravě MUCB - 4322,4324,4326/2015

Celkem

5.2.2015

12.2.2015

20.2.2015

Příjmy- poplatky tržnice

Oznámení o přestupku v dopravě - 5564,5574,5635/2015

na místě

Součinnost s odbory MěÚ

Kamerový systém - u hřbitova osádka bílého vozu sundavá střechu z kolostavu - výjezd, prověřeno, oprava servisní firmou.

Oznámení přestupku dopravě MUCB - 3390/2015.  

Oznámení kamerového systému o napadení objektu MŠ Kollárova. Výjezd na místo kontakt se učitelkou , objekt odkodován, prověřen a znova zakodován. 

Oznámení o nefunkčnosti PA č. 2. Předáno do opravy. Výměna tlačítek-ihned . 

Oznámení PČR - v ul. Jana Kouly leží na chodníku muž - výjezd na místo, nikdo nenalezen.

Oznámení o mužích požívajících alkoholické nápoje v ul. Žitomířská v rozporu s OZV 2/2014. Alkohol požívali v ul. Komenského, tudíž  mimo  zákazem vymezený prostor. Bez opatření . 

Kamerový systém - na celém náměstí nesvítí veřejné osvětlení - zajištěna oprava prostřednictvím TS MČB.

Oznámení přestupku v dopravě MUCB - 4173/2015 

Vlastní - zjištěno poškození lampy veřejného osvětlení u hřbitova - zajištění kamerováho záznamu, předáno TS MČB.

Kamerový systém - napadení před restauraci U Ševčíků - výjezd na místo, ztotožnění osob, předáno PČR.

Český Brod - přechody

Kontrolní a preventivní činnost

parky v ČB + hřiště

Liblice

Oznámení - na nádraží ČD se pohybuje opilá žena - výjezd na místo, kontrola osoby, zprostředkování taxi služby do místa t.b.

Oznámení - nefunkční PA č.3 - provedena oprava.

hřbitov

nádraží

Zahrady

Signál PCO - prověrka, negativní.

Přehled činností MP za měsíc únor 2015

Obsah činnosti Popis činnosti Četnost

Pochůzková činnost - náměstí, nádraží, Liblice

Oznámení přestupku v dopravě MUCB - 3526.3532/2015.  

Nález peněženky MUCB - 2980/2015 - peněženka dne 3.2.2015 předána majitelce.

Příjem oznámení a jejich řešení

Oznámení o mužích, kteří obtěžují obyvatele na parkovištích u LIDL a PENNY v Českém Brodě , prodejem plyšových hraček. Na místo výjezd, řešeno v blokovém řízení. 

Doručení písemnosti MUCB 5315/2015, MUCB 5413/2015, MUCB-5431/2015

Oznámení - krádež plastové popelnice v ul. 28. října - předáno PČR. 

Oznámení o delší dobu otevřených vratech garáže ul. Fr. Macháčka - zjištění majitele, vyrozumění, garáž uzavřena majitelem. 

Oznámení pracovnice nádraží ČD o skupině mladistvích , kteří se povalují v čekárně - výjezd na místo - děti vykázáni před budovu ČD - vyřešeno domluvou

Oznámení o podnapilém muži, který se dobývá do vozidel a do vrat domu na Husově náměstí - výjezd na místo, polonahý muž zajištěn a předán PČR . Zjištěno poškození 3 vozidel + záznam z kamer.

Oznámení - Na Cihelně 1333 se oznamovatelka nemůže dobouchat na kamaráda a má podezření, že se mu něco stalo - výjezd na místo, vyžádána Policie ČR a Hasiči - předáno PČR.

Oznámení o nefunkčnosti PA č. 2, provedeno doplnění parkovacích lístků. 

Oznámení přestupku v dopravě MUCB - 4000,4056/2015 

Oznámení pracovnice nádraží ČD o podnapilém muži, který pozvracel na více místěch nástupiště č.1 - výjezd na místo, ztotožnění muže, přestupek vyřešen domluvou-muž úklidovými prostředky vše vyčistil.

Oznámení - oznamovatelka nemůže vyjet z garáže kvůli parkujícími vozidlu - výjezd na místo, zjištěn majitel vozu, vyřízeno na místě blokovou pokutou.

Oznámení přestupku v dopravě MUCB - 4976/2015 

tržnice

Přestupky a jejich řešení

Pochůzková činnost - náměstí, nádraží, parky, hřbitov

Psovod + služební pes

Pochůzková činnost - náměstí, nádraží, parky, hřbitov

Oznámení přestupku dopravě MUCB - 2894/2015.  

Pochůzková činnost - náměstí, nádraží, parky, zahrádkářská kolonie Za Jatkami

Oznámení přestupku dopravě MUCB - 3287/2015.  

Oznámení - v obci Krupá zaparkoval řidič kamionu a brání výjezdu ze soukromého pozemku - dle místní příslušnosti předáno PČR.


