Přehled činností MP za měsíc červen 2016
Obsah činnosti

Popis činnosti

Kontrolní a preventivní činnost
nádraží
Kontrola nástupišť , vestibulu + podchod - dodržování tabákového zákona + veřejný pořádek
hřbitov
Pochůzková činnost uvnitř hřbitova - prevence + veřejný pořádek
parky v ČB + hřiště
Pochůzková činnost - venčení psů / řešení přestupků / + veřejný pořádek v parcích a na hřišti
tržnice
Výběr poplatků + zajištění veřejného pořádku , dohled na parkováním na tržnici
Liblice
Kontrola dodržování zákazu vjezdu nákladních vozidel nad 10t
Český Brod - přechody
Kontrolní činnost na přechodech před zahájení vyučování
Zahrady
Kontrolní činnost z důvodu krádeže dřeva
Příjem oznámení a jejich řešení
Doplnění lístků do parkovacího automatu P+R Krále Jiřího
Oznámení o nefunkčním parkovacím automatu Husovo nám. U fary - zaseknutý mincovník - zprovozněno.
Oznámení o nefungujícím parkovacím automatu parkoviště Klučovská - zprovozněno.
Oznámení výpravčího ČD o podnapilé ženě , která leží na 2. nástupišti - žena bez dokladů totožnosti - lustrace cestou OD OŘP Kolín - odvoz ženy do místa bydliště
Oznámení o volně pobíhajícím psu v obci Štolmíř - pes nenalezen
Oznámení PČR o podnapilé ženě v Č. Brodě, + následná asistence u odebrání dítěte
Oznámení OD OŘP Kolín o ovcích, které pobíhají po silnici I/12 - výjezd na místo , 3 jehňaty odehnány z vozovky - vyrozumění majitele jehňat
Oznámení o rušení nočního klidu ( 23:15 ) hlasitá hudba z restaurace Sportka - na místě zjištěno že zde hraje živá hudba - prostřednictvím provozovatele ukončena produkce
Oznámení o postřiku pole směr Kounice - výjezd na místo - doloženo složení postřiku
Oprava závory parkoviště P+R Klučovská
Oznámení o vniknutí neznámého zvířete do bytu, výjezd na místo - zvíře nenalezeno
Oznámení o nefungujícím park. Automatu č. 3 (proti poště) - doplnění lístků
Žádost PČR o prověření výskytu pachatele na nádr. ČD Č. Brod - výjezd na místo - negativní - předáno PČR
Oznámení o zmateném polonahém muži v lese u silnice mezi obcí Zahardy a Doubravčice - výjezd na místo Čj:MUCB 16023/2016 - muž předán PČR
Nefunkční lístkový automat P+R Klučovská - uvolnění výdejní šachty + doplnění lístků
Oznámení od T.S. Český Brod o uložení směsného odpadu v kontejneru na plasty - oznámení o přestupku na odbor vnitřních věcí MÚ Č.j. MUCB 16138/2016
Oznámení o pracovnících BOHEMIA energy , kteří v obci Liblice nabízejí své baíčkyprodukty - výjezd na místo, u prodejny MAREk stálo jen firemní OA , telefonicky sděleno, že v Českém Brodě je podomní
prodej zakázán nařízením obce - vyřešeno domluvou
Oznámení o výcviku psů na bývalém fotbalovém hřišti v obci Štolmíř - na místě zjištěno, že se jedná o výcvik poslušnosti malých plemen - bez opatření
Oznámení o zablokovaném vozidle na parkovišti P+R Klučovská - cestou operátora kamerového dohledu zajištěno vypuštění vozidla z parkoviště
Oznámení o nefunkčnosti výdeje lístků na parkovišti P+R Klučovská - výjezd na místo, uvolnění výdejního okénka
Oznámení - zaparkovaná vozidla brání budování plynovodu, předvolání pro nepřítomného řidiče
Signál č.p. 70. Provedena kontrola objektu . Objekt bez napadení.
Oznámení o podezření přestupku v dopravě Č.j. MUCB-16585,16596/2016
Oznámení PČR -žádost o asistenci PČ při zajištění MDN u Karmy - 13-17:00h - usměrňování provozu
Oznámení kamerový systém - U hřbitova pár lidí nalepuje na prázdné lahve nějaké etikety ve větším množství - výjezd na místo, předáno PČR
Žádost zásahové jednotky URNA o odchyt psa bránícího při provádění zákroku proti nebezpečnému pachateli v ul. Prokopa Velikého. Pes Stafordšírský teriér odchycen , umístěn do kotce MP Český Brod a
následně dle požadavku PČR předán.
oprava parkovacího automatu č. 6 Husovo náměstí - ucpaný mincovník
Oznámení o muži sedícím u zdi bývalého cukrovaru ve směru na obec Liblice, muž zde zastižen zjevně pod vlivem alkoholu, bez zranění, po domluvě se zvedl a odešel k domovu.
Oznámení o hlučné společnosti před Hotelem Sport v Č, Brodě - prověřeno nadměrný hluk nezjištěn, v okolí Sportky klid.
Oznámení - ul. Kollárova běhá pes bez pána - výjezd na místo, odchyt
Oznámení o uhynulé lišce pod mostkem u Pro-Doma - odstranění kadaveru a následná likvidace ve veterinární nem. Český Brod.
Signál PCO - provedena kontrola objektu - objekt bez napadení
Oznámení TSMČB - vozidlo parkující na zelené ploše, která nelze posekat - majitel vozidla odjel před příjezdem hlídky
Oznámení - ul. Jana Kouly proti rest. U Černého Koně leží na trávě muž - výjezd na místo, zjištěna totožnost, muž v pořádku odešel na nádraží
Oznámeení - slovní napadení ul. Rokycanova - výjezd na místo, předáno PČR
Oznámení o nefunkčnosti PA 2,3,5. Provedena oprava
Součinnost s PČR při vykázání osoby z ubytovny ul. Masarykova
Součinnost s PČR při vykázání osoby z ubytovny ul. Masarykova - opakovaně
Signál PCO - provedena kontrola mobjektu - negativní
Součinnost s PČR při pátrání po pohřešovaném muži
Signál PCO MŠ Sokolovská - provedena kontrola objektu - negativní
Oznámení o podnapilém muži v ul. Suvorovova - na místě již vozidlo RZS a PČR
Oznámení OD OŘP Kolín o zraněné ženě v uzamčeném bytě ul. Palackého - na místo HZS + RZS , rozlomení vložky FAB - žena převezena do nemocnice Kolín, zajištění výměny FAB Čj:MUCB 18094/2016
Oznámení o ležícím muži v ulici Suvorovova - přivolána RZS a následný převoz muže na protialkoholní záchytnou stanici
Signál PCO - provedena kontrola objektu - objekt bez napadení
Psovod + služební pes
Pochůzková činnost - Za Jatky, hřbitov, Podskalí, Sídliště, nádraží
Pochůzková činnost - nádraží, OC Lidl, Penny, Podskalí, parky u Šembery
Pochůzková činnost - Za Jatky, hřbitov, Podskalí, Sídliště, nádraží
Pochůzková činnost - hřbitov, parky, nádraží, Škvárovna
Pochůzková činnost - parky, nádraží, škvárovna, sídliště
Pochůzková činnost - parky, nádržaí, Mexiko, náměstí
Pochůzková činnost - v obci Štolmíř
Pochůzková činnost - nádraží, parky u Šembery, sídliště, hřbitov
Přestupky a jejich řešení
§ 50/1a 200/90 krádež
majetkové přest.
0
ostatní + TPZOV
48/20.400,-Kč
přek. rychlosti
79/51.700,-Kč
zákaz vjezdu
11/4.500,-Kč
ostatní - přestupky cyklistů, chodců
0
§ 30 zák.č 200/1990 Sb.
přestupky na úseku ochrany před alkoholismem jinými toxikomaniemi
0/0,-Kč
§ 46 odst.1,2 zák.č.200/1990 Sb.
ostatní přestupky proti pořádku OZV a NO
1/500,-Kč
§ 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
12
Měření rychlosti - § 125c/1f3, 4 361/00
Nová Ves II Č.j. MUCB-15157,15163/2016
Jungmannova Č.j. MUCB-16020,16024,16025,16026,16027,16030,16034,16037,16038,16042,16044/2016
Krupá - Č.j.MUCB-16497,16498,16499/2016
Nová Ves II Čj. MUCB- 16500,16502,16503,16504,16506,16507/2016
Tismice Č.j.MUCB-16646,16647,16651/2016
Jungmannova Č.j. MUCB-16768, 773, 774, 776, 777, 778, 781, 783, 786, 790, 792, 793/2016
Poříčany Č.j. MUCB - 16998, 17007/2016
Klučovská Č.j. MUCB 17232,233,235,237,238,239,240,241,242,244,246,248,249,250,251,252,254/2016
Tuchoraz Č.j. MUCB-17554/2016
Jungmanova MUCB - 17716,17731,17733,17746,17751,17765,17771,17776,17780,17792,17796,
Zahrady MUCB-17974,75,77,78/2016
Krupá - Č.j.MUCB-17987,88/2016
Tismice čj. MUCB- 18242,247,251 /2016
Jungmannova Č.j. MUCB-18463,18467,18471,18474/2016
Odchyt psů
odchyt fenky rasa čivava bílo krémové barvy na pozemku č. 1105/1-Ropek Český Brod ul. Tuchorazská Č.j. MUCB-16384/2016
Odchyt psa Borderkolie v ul Sportovní , Český Brod, Fena odchycena, předána majiteli.
Odchyt 3 psů - Golden Retriever pes, Jack Russel terier fena bílá, kříženec Bull žíhaný fena Český Brod ul. Žitomířská
Odchyt psa Borderkolie v ul Sportovní , Český Brod, Fena odchycena, předána majiteli.
Odchyt psa Flat Coated Retriever, Český Brod, Za Nemocnicí 1151
Součinnost s odbory MěÚ
Asistence při jednání - odbor soc. věcí
Odbor vnitřních věcí
odvoz podkladní do KB
Odbor vnitřních věcí
odvoz podkladní do KB
Odbor vnitřních věcí
odvoz peněz z parkovacích automatů do KB
Odbor vnitřních věcí
odvoz pokladní do KB
Odbor vnitřních věcí
odvoz pokladní do KB

Četnost

denně
denně
denně
denně
nepravidelně
denně
nepravidelně
1.6.2016
3.6.2016
3.6.2016
3.6.2016
4.6.2016
4.6.2016
4.6.2016
4.6.2016
6.6.2016
6.6.2016
6.6.2016
6.6.2016
6.6.2016
7.6.2016
8.6.2016
8.6.2016
8.6.2016
8.6.2016
8.6.2016
10.6.2016
10.6.2016
13.6.2016
13.6.2016
14.6.2016
14.6.2016
16.6.2016
17.6.2016
17.6.2016
17.6.2016
18.6.2016
20.6.2016
22.6.2016
22.6.2016
22.6.2016
22.6.2016
23.6.2016
25.6.2016
25.6.2016
25.6.2016
26.5.2016
26.6.2016
26.6.2016
27.6.2016
28.6.2016
29.6.2016
1.6.2016
8.6.2016
13.6.2016
18.6.2016
19.6.2016
23.6.2016
25.6.2016
26.6.2016

2.6.2016
7.6.2016
10.6.2016
12.6.2016
13.6.2016
14.6.2016
15.6.2016
18.6.2016
21.6.2016
22.6.2016
24.6.2016
28.6.2016
29.6.2016
9.6.2016
18.6.2016
24.6.2016
27.6.2016
6.6.2016
7.6.2016
7.6.2016
9.6.2016
10.6.2016
14.6.2016

Odbor vnitřních věcí
Odbor vnitřních věcí
Odbor vnitřních věcí
Příjmy-pokuty
na místě
složenkou
Příjmy-parkovací automaty
9.6.2016
16.6.2016
23.6.2016
30.6.2016
30.6.2016 + parkoviště P+R Klučovská
Příjmy- poplatky tržnice
Stánky
Celkem

odvoz pokladní do KB
odvoz pokladní do KB
odvoz pokladní do KB

15.6.2016
16.6.2016
30.6.2016
48 400 Kč
28 700 Kč
35 545 Kč
28 707 Kč
26 389 Kč
26 434 Kč
1 750 Kč
2 100 Kč
198 025 Kč

1

