
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 

1.4.2015

2.4.2015

2.4.2015

Oznámení o povalujícím se muži v ulici Suvorovova. Výjezd , RZS Český Brod , PZS Kolín . Přestupek veřejný pořádek, předáno spr. orgánu. MUCB 9670/2015 6.4.2015

7.4.2015

8.4.2015

9.4.2015

9.4.2015

10.4.2015

10.4.2015

10.4.2015

11.4.2015

11.4.2015

11.4.2015

Oznámení o znečišťování veřejného prostranství v ul. Moravská v Č. Brodě. Č.j. MUCB 10133/2015 12.4.2015

13.4.2015

14.4.2015

14.4.2015

14.4.2015

17.4.2015

18.4.2015

Oznámení o dopravním přestupku MUCB 10860, 10854,/2015 18.4.2015

Oznámení o muži ležícím na chodníku v ul. Šafaříkova. Podnapilá osoba , muž probuzen, řešeno v blokovém řízení 18.4.2015

Oznámení o zakládání skládky v Liblicích. Provedena prověrka podezřelého prostoru s oznamovatelkou. Negativní 18.4.2015

Oznámení o muži v ul. Masarykova který se potácí po chodníku a zvoní na zvonky, v době příjezdu hlídky muž ležel na trávníku u silnice, špatně komunikoval, krvácel z

hlavy, přivolána RZS a PČR, muž ošetřen a hospializovan. 20.4.2015

Žádost o součinnost s PČR OOP Český Brod - zjištění a ztotožnění pachatele krádeže Lidl 21.4.2015

Oznámení o dopravním přestupku Čj:MUCB-11234/2015 21.4.2015

Oznámení o vyhrožování rodině - předáno PČR 22.4.2015

Oznámení o skupině osob, kteří požívají alkohol v ul. 28. Října - výjezd na místo, nezjištěno protiprávní jednání 22.4.2015

Oznámení o skupině osob, kteří požívají alkohol v ul. 28. Října - výjezd na místo, nezjištěno protiprávní jednání 22.4.2015

22.4.2015

Žádost o součinnost s PČR OOP Český Brod - zjištění a ztotožnění pachatele krádeže Penny 23.4.2015

23.4.2015

24.4.2015

24.4.2015

25.4.2015

27.4.2015

Doručení písemnosti Č.j. MUCB-11712/2015 27.4.2015

27.4.2015

27.4.2015

Oznámení o nemožnosti vyjet s vozidlem  z parkoviště P+R v 23:45 hod. Provedeno zvednutí závory a umožněn výjezd.  28.4.2015

Oznámení o poruše závory na parkovišti u nádraží CD v 04:20 hod , oprava, zaseknutý lístek. 30.4.2015

30.4.2015

1.4.2015

4.4.2015

8.4.2015

13.4.2015

17.4.2015

21.4.2015

22.4.2015

27.4.2015

30.4.2015

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

ostatní + TPZOV 59/31.100 Kč

přek. rychlosti 33/22.700 Kč

zákaz vjezdu 11/7.400 Kč

§ 30 zák.č 200/1990 Sb.přestupky na úseku ochrany před alkoholismem jinými toxikomaniemi0

§ 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 16

9.4.2015

10.4.2015

14.4.2015

16.4.2015

17.4.2015

Tismice MUCB - 11035,45,54,56/2015 20.4.2015

27.4.2015

28.4.2015

1.4.2015

MUCB 10857/2015 odchyt psa v ul. Štolmířská, Český Brod, 18.4.2015

omamných a psychotropních látek v okr. Kolín. Pracovník předložil platný průkaz.

Oznámení o přestupku v dopravě Č.j. MUCB-11706/2015

Oznámení o nafunkčnosti PA č. 2 - opraven, doplněn, PA č. 3 - přizván servis. Porucha tlačítkového ovládání 

Krupá MUCB-11695,696,697,698,700,702,703,704/2015

Přestupky a jejich řešení

Pochůzková činnost v části Mexiko a Škvárovna

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

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

Oznámeno podezření o zemřelé osobě v obci Liblice ul. Cukrovarská čp. 50 Č.j. MUCB-11793/2015

Oznámení o muži v podnapilém stavu v čekárně polikliniky Český Brod, muž ztotožněn a převezen na PAZS                                                                                                                28.4.2015

Pochůzková činnost - náměstí, sídliště, nemocnice

Pochůzková činnost v obci Štolmíř a Liblice

Pochůzková činnost - nádraží, náměstí, nemocnice

Liblice   - 0 

Oznámení - chodec poškodil jedoucí vozidlo hozenou lahví - předáno PČR, následně ztotožněn pachatel

Odchyt psů

Součinnost s odbory MěÚ

Krupá MUCB - 10116,117,118,119,120,121,122,123,10124/2015

Krupá MUCB - 10845, 848, 862, 863, 864/2015

Nová Ves II MUCB - 10806,10808,10809/2015

Liblice   - 0

Čj:MUCB 9088/2015 odchyt psa v kotci + převoz psa do útulku v Lysé nad Labem

Poříčany MUCB-  11923,28 /2015

Přehled činností MP za měsíc duben 2015

Obsah činnosti Popis činnosti Četnost

Kontrolní a preventivní činnost

Pochůzková činnost - náměstí, parky, hřbitov + výcvik

nádraží

hřbitov

Oznámení o muži, který prodává drogy v parku U Šembrey - zjištěno, že se jedná o terénního pracovníka " Prostor plus "  který poskytuje sociální službu uživatelům 

parky v ČB + hřiště

Oznámení o přestupku v dopravě Čj:MUCB - 9230/2015

Oznámení o uvolněném plechu na střeše areálu bývalé polikliniky ( nová )  Zajištěno odemčení budovy a cestou TS města odstranění  odtržených plechů. 

Oznámení o přestupku v dopravě Čj:MUCB - 9683/2015

Příjem oznámení a jejich řešení

tržnice

Liblice

Oznámení o povalujícím se muži v uličce Masných Krámů. Výjezd , RZS Český Brod , PZS Kolín . Přestupek veřejný pořádek, předáno spr. orgánu. MUCB 9532/2015

Oznámení o přestupku v dopravě Čj:MUCB - 9618/2015

Český Brod - přechody

Zahrady

Oznámení o nálezu peněženky s finanční hotovostí. MUCB 10855/2015

Psovod + služební pes

Pochůzková činnost - nádraží, střed města, Podskalí, hřbitov

Kamerový systém - trojce osob v autě užívá OPL - asistence PČR OOP Český Brod,  předvedení osob 

Oznámení o muži ležícím na chodníku v ul Krále Jiřího, na místo hlídka MP osoba podnapilá - přivolána RZS Kolín, převoz osoby do nemocnice. Věc zpracována jako

Oznámení o volně pobíhajícím psu v ul. Žižkova - výjezd na místo, výskyt psa nezjištěn

Pochůzková činnost - park Škvárovna, nádraží, nemocnice

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

přestupek čj. MUCB- 11578/2015 ( veřejný pořádek a porušení vyhlášky města o požívání alkohl. nápojů na veřejném prostranství ). 

Oznámení o povalujícím se muži v domě č.p. 1256 v ul. Palackého, který budí veřejné pohoršení. Výjezd na místo, RZS, odvoz muže do PZS Kolín.  Zpracován 

Oznámení přestupků v dopravě Čj:MUCB- 10258 , 10273, 10276/2015

záchytnou stanici v Kolíně - zpracován přestupek proti veřejnému pořádku spr. orgánu MUCB - 10155/2015

Odvoz muže budícího veřejné pohoršení v ul. Žižkova na PZS Kolín Č.j. MUCB 10846/2015

Oznámení o dopravním přestupku - cyklista pod vlivem alkoholických nápojů Č.j. MUCB 10472/2015

Přestupek Č.j. MUCB 10131/2015 proti veřejnému pořádku .

Oznámení o přestupku v dopravě Čj:MUCB - 10125/2015

Žádost Operačního důstojníka OŘP Kolín o spolupráci při pátrání po ženě, která chce spáchat sebevraždu - dle pokynů PČR pátrání v k.o. Český Brod

Oznámení z Technický služeb o porušení vyhlášky o odpadech v ul. Kollárova - zjištění přestupce - vyřešeno v blokovou pokutou

Oznámení starosty města o muži, který leží na studni v ul. Žižkova .  Odvoz muže na PZS Kolín. Přestupek  Č.j. MUCB 10515/2015 

Oznámení OD OŘP Kolín o pneumatice na silnici I/12. Zjištěno a odstraněno. 

Oznámení TSMČB - ul. Šafaříkova nelze projet kvůli zaparkovaným vozidlům - výjezd na místo, výzva pro nepřítomného řidiče

Oznámení o nálezu inj. Stříkaček u Nouzovských rybníků.  Materiál převzat k likvidaci.  

Oznámení o nálezu inj. Stříkačky u mostku v ul. Podskalí. Materiál převzat k likvidaci.  

Oznámení o přestupků v dopravě Čj:MUCB - 10127, 10129/2015

Oznámení OD OŘP Kolín o podnapilém muži, který budí veřejné pohoršení u prodejny Pro-Doma - výjezd na místo, přivolána RZS - převoz muže na protialkoholní



odvoz pokladní do KB 9.4.2015

odvoz pokladní do KB 14.4.2015

odvoz pokladní do KB 16.4.2015

Odbor vnitřních věcí odvoz pokladní do KB 21.4.2015

Odbor vnitřních věcí odvoz pokladní do KB 23.4.2015

Odbor vnitřních věcí doručení písemnosti 27.4.2015

Odbor vnitřních věcí odvoz pokladní do KB 28.4.2015

odvoz pokladní do KB 30.4.2015

31 700 Kč

32 600 Kč

30 544 Kč

27 224 Kč

28 407 Kč

30.4.2015 26 767 Kč

1 740 Kč

178 982 Kč

9.4.2015

složenkou

Odbor vnitřních věcí

Příjmy-parkovací automaty

Odbor vnitřních věcí

Celkem

Stánky 

Odbor vnitřních věcí

16.4.2015

na místě

Příjmy- poplatky tržnice

Příjmy-pokuty

23.4.2015

Odbor vnitřních věcí


