
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 zahájením vyučování denně

Kontrolní činnost z důvodu krádeže dřeva   nepravidelně 

2.9.2016

2.9.2016

2.9.2016

2.9.2016

6.9.2016

6.9.2016

7.9.2016

9.9.2016

9.9.2016

10.9.2016

10.9.2016

10.9.2016

14.9.2016

14.9.2016

16.9.2016

Oznámení o podnapilém muži ležící na komunikaci v obci Liblice ul. Lstibořská - muž po prohlídce lekařem RZS převezen hlídkou MP na PZS Kolín 17.9.2016

18.9.2016

19.9.2016

19.9.2016

20.9.2016

20.9.2016

20.9.2016

20.9.2016

21.9.2016

21.9.2016

22.9.2016

23.9.2016

24.9.2016

24.9.2016

Oznámení o špatně parkujícím vozidle na nám. Arnošta z Pardubic, zjištění majitele, přeparkování, vyřešeno domluvou. 24.9.2016

24.9.2016

Oznámení - odevzdání nálezu dámské kožené peněženky na chodníku Husovo náměstí Č.j. MUCB-26229/2016 24.9.2016

25.9.2016

29.9.2016

30.9.2016

30.9.2016

30.9.2016

30.9.2016

Psovod + služební pes

1-2.9.2016

6.-7.92016

10.9.2016

17.9.2016

21-22.9.2016

24.9.2016

28.9.2016

Přestupky a jejich řešení

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

§ 125c/1k z.č.361/2000 Sb. ostatní 42/12.900,-Kč

§ 125c/1f3,4 z.č.361/2000 Sb. přek. rychlosti 70/46.300,-Kč

§ 125c/1k z.č.361/2000 Sb. zákaz vjezdu 2/1.000,-Kč

§ 125c/1k z.č.361/2000 Sb. ostatní - přestupky cyklistů, chodců 0

§ 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 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 8

Vyhlášky a nařízení města

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

1.9.2016

2.9.2016

3.9.2016

5.9.2016

6.9.2016

7.9.2016

12.9.2016

17.9.2016

19.9.2016

23.9.2016

26.9.2016

27.9.2016

28.9.2016

Odchyt psů

odvoz peněz do KB Český Brod 1.9.2016

odvoz peněz do KB Český Brod 8.9.2016

stěhování volebních lístků 8.9.2016

odvoz peněz z parkovacích automatů do KB Český Brod 16.9.2016

oznámení o přestupku dle ust. §50/1a) zák.200/90 Sb. 18.9.2016

odvoz peněz do KB Český Brod 30.9.2016

odvoz peněz do KB Český Brod 30.9.2016

na místě 37 900 Kč

složenkou 22 300 Kč

Příjmy-parkovací automaty

31 306 Kč

31 069 Kč

14 806 Kč

30.9.2016 23 986 Kč

Příjmy- poplatky tržnice

Stánky 200 Kč

Celkem 161 567 Kč

8.9.2016

16.9.2016

22.9.2016

Oznámení o vozidle blokující vjezd do garáží v ul. Žitomířská - výjezd na místo, zjištěn majitel - vyřešeno domluvou

Oznámení o opilém muži ležícím na chodníku v ul.Palackého - výjezd na místo, muž probuzen a vykázán ke svému bydlišti

Pochůzková činnost - náměstí, nádraží, Škvárovna, sídliště, parky

Pochůzková činnost - okrsek č.1, Liblice

Český Brod ul. Jungmannova Č.j. MUCB - 24025,032,037,039/2016

Oznámení o nálezu injekční stříkačky u Evangelického kostela v parku - výjezd na místo a provedení sběru injekční stříkačky a umístění do příslušného kontejnerku na likvidaci

Oznámení o vozidle stojícím v těsné blízkosti vyjezdu vozidel HZS - výjezd na místo, zjištěn majitel - vyřešeno domluvou

Oznámení o pohybu psa u kempu Zahrady - výjezd na místo prověření okolí negativní

Krupá Č.j. MUCB - 24304,313,322,324,325,326,327,328,329,331/2016

Český Brod ul. Jungmannova Č.j. MUCB-24889,895,902,904,909,915,921,927,936/2016

Zajištění veřejného pořádku na koncertu p. Šporcla ve Štolmíři

Oznámení o zaparkovaných vozidlech na zeleni v ulici Školní v obci Liblice - výjezd na místo, zajištění hlášení pro návštěvníky 130. výročí SOŠ o skutečnosti, že v areálu školy je zřízeno parkoviště a

Oznamení o sundaném krytu pouliční lampy v ul. Tyršova - výjezd na místo - předáno T.S. Český Brod

Oznámení o slovním napadení zástupkyně ředitele SOŠ Liblice ze strany stánkových prodejců na oslavě 130. zsaložení SOŠ Liblice - spolupráce s PČR výjezd na místo , ztotožnění zúčastněných osob , věc vyřízena 

že je nutno vozidla přeparkovat , provedeno foto vozidel - vyřešeno domluvou

Asistence RZS Č. Brod, ul.Masarykova 

Přehled činností MP za měsíc září 2016

Obsah činnosti Popis činnosti Četnost

Oznámení o nálezu OP na stezce B. Jedličky - výjezd na místo OP předáno na Odbor vnitřních věcí MÚ Český Brod

Oznámení o vozidle stojícím v těsné blízkosti vyjezdu vozidel HZS - výjezd na místo, zjištěn majitel - vyřešeno domluvou

Oznámení o přestupku v dopravě Čj:MUCB- 25174,178,181,185,187,190,192,196,214,220,228,233/2016 - postoupení na odbor dopravy MÚ Český Brod

Oznámení RZS o asistenci při ošetření agresivní ženy na nádraží, poskytnuta asistence - bez závad

na místě po dohodě obou stran omluvou .

Oznámení o velkém psu, který běhá na křižovatce Komenského a Žitomířská a vyběhl z vykopnutých vrat rohového domu , dle místní znalosti vyrozuměn majitel a ten zajistil uzavření psa na pozemek

parky v ČB + hřiště

Oznámení o nefunkčním PA č.2 - v automatu provedena výměna lístků 

Klučovská čj. MUCB-26534,35,37,38,40/2016

Doubravčice Č.j. MUCB 26423/2016

Oznámení OOP Český Brod o krádeži zboží v prodejně LIDL - výjezd na místo , přestupkyně nesouhlasila s projednáním přestupku v blokovém řízení a napadala strážníka - použití donucovacích prostředků věc 

Liblice

Oznámení o podnapilé ženě v ulici Tyršova , přivolána RZS Čj:MUCB 26231/2016

Oznámení o přestupku v dopravě čj. MUCB-26221/2016

Pochůzková činnost - pěší hlídka, náměstí, nádraží, škvárovna, parky, hřbitov

Oznámení o podnapilém muži u Penny, výjezd na místo, po vzbuzení a ztotožnění odešel k domovu

oznámena pro podezření § 50/1a zák. č. 200/90 Sb na MÚ č. Brod Čj:MUCB 24818/2016

Oznámení o krádeži v prodejně Gigant - textil, předáno na přestupkovou komisi

Oznámení o nedostatku parkovacích lístků na parkovišti Klučovská - doplněno

Oznámení o dvou psech - bernardýnech v parku u Šembery, odchyt psu, zjištění majitele, předání psů majiteli. 

Oznámení o pohybu podezřelých osob u BČ PAPoil - výjezd na místo - nikdo nezastižen

Dohled nad veřejným pořádkem při konání koncertu p.Šporcla ve Štolmíři, pěší hlídka v části Škvárovna a Mexiko

Pochůzková činnost - hřbitov, Podskalí, Sídliště, nádraží, parky, Mexiko, náměstí

Oznámení o nefunkčním PA č. 3 - výměna kotouče

Oznámení o výskytu injekčních stříkaček v areálu staveniště Sportovní haly v Č. B. - výjezd, proveden sběr celkem 4 ks injekčních stříkaček umístění do kontejneru na likvidaci. 

Oznámení o nefunkčním PA č. 2 - nelze regulovat délku parkování - předáno servisu

Dětský Branný den - ukázka, pěší hlídka parky, sídliště, dohled nad fotbalovým utkáním

Oznámení o nálezu injekční stříkačky u kostela v parku u pivovaru - výjezd na místo a provedení sběru injekční stříkačky a umístění do příslušného kontejnerku na likvidaci

Pochůzková činnost -  pěší hlídka parky, sídliště, dohled nad fotbalovým utkáním

Oznámení o podnapilém muži U tenisových kurtů, výjezd na místo, vzbuzení ztotožnění muž sám odešel do místa trv. Pobytu. 

Oznámení o volně pobíhajícím psu v obci Zahrady - vyjezd na místo - vyrozuměn majitel zvířete

Český Brod, ul.Klučovská, č.j.: 24164, 166, 167,169/2016

Oznámení o osobě ležící  na chodníku ul. Cukrovarská Český Brod- výjezd na místo  zjištění podnapilé osoby která posléze odešla do místa pobytu

Doplnění mincí do PA č. 2 parkoviště P+R Klučovská

Oznámení o poškozeném sloupu veřejného ovětlení v ul. Zborovská, DN, předáno PČR, vyrozumění TS. 

Kontrolní a preventivní činnost

nádraží

Český Brod - přechody

Oznámení o ležících injekčních stříkačkách u trafostanice  garáží Pap Oil - sběr 3 ks stříkaček. 

hřbitov

tržnice

Zahrady

Příjem oznámení a jejich řešení

Oznámení o srážce OA VW se zvěří ( srna )  za obcí Zahrady -  škoda na vozidle nevznikla-  s poškozeným provedeno šetření v okolín DN s negativním  výsledkem ( zvěř nenalazena ) 

Tismice 

Příjmy-pokuty

Krupá čj. MUCB-26222,224,225,227,228/2016

Odbor vnitřních věcí

Odbor vnitřních věcí

Štolmíř ul. Českobrodská Č.j. MUCB-26530/2016

Český Brod ul. Klučovská čj. MUCB-25469,472,473,474,476,477,479/2016

Součinnost s odbory MěÚ

Odbor vnitřních věcí

Český Brod, Jungmannova č.j.: MUCB - 26191,192,194,201,202/2016

Poříčany, MUCB - 24554, 24556/2016

Nová Ves II Č.j. MUCB - 24161,162,163,164/2016

Český Brod ul. Jungmannova Č.j. MUCB - 24453,457,465,468,469,470/2016

Odbor vnitřních věcí

Odbor vnitřních věcí

Odbor vnitřních věcí

Jungmannova Č.j. MUCB-26749,26750,26752,26754,26756,26758,26759/2016

Odbor vnitřních věcí

Tismice Č.j. MUCB-25699/2016


