
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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Odvoz psa do útulku Lysá nad Labem Č.j. MUCB-38080/2016 23.12.2016

Oznámení o provedení loupežného přepadení v ul. Žižkova. Na místě zjištěn popis a následně i pachatel v areálu NsP. Předáno PČR . 23.12.2016

23.12.2016

26.12.2016

27.12.2016

29.12.2016

29.12.2016

30.12.2016

3.11.2016

Pochůzková činnost - Za Jatky, hřbitov, Podskalí, sídliště, nádraží ČD 4.12. - 5.12.

7.12.2016

7.-8.1202016

Pochůzková činnost - v obci Zahrady 11.12.2016

11.12. - 12.12.2016

15.12.2016

15.12 -16.12.

18.12.2016

19.12.2016

24.12. - 25.12.2016

25.-26.12.2016

27.12.2016

31.12.2016

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

§ 125c/1k z.č.361/2000 Sb. ostatní 98/35.400,-Kč

§ 125c/1f3,4 z.č.361/2000 Sb. přek. rychlosti 1/500,-Kč

§ 125c/1k z.č.361/2000 Sb. zákaz vjezdu 44/27.200,-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 242

ul.Bylanská, Liblice MUCB - 37816/2016 21.12.2016

22.12.2016

Odvoz pokladní do KB 8.12.2016

Odvoz pokladní do KB 2x 14.12.2016

odvoz pokladní do KB peníze z parkovacích automatů 15.12.2016

odvoz pokladních do KB Kolín 22.12.2016

Příjmy-pokuty

na místě 37 800 Kč

složenkou 25 300 Kč

Příjmy-parkovací automaty

8.12.2016 29 257 Kč

15.12.2016 27 636 Kč

22.12.2016 33 506 Kč

30.12.2016 22 395 Kč

Příjmy- poplatky tržnice

Stánky 700 Kč

Celkem 176 594 Kč

Odbor vnitřních věcí 

Pochůzková činnost - nádraží, parky, sídliště, nemocnice

Pochůzková činnost - v okrsku č. 4,1

Pochůzková činnost - v okrsku č. 6,3,1

Pochůzková činnost - v okrsku č.1 a 3

Oznámení  PČR o pátrací akci po útěku nebezpečného pachatele

Pochůzková činnost - nádraží, náměstí, sídliště, parky

Součinnost s odbory MěÚ

Doručení 2x  písemnosti pro OS Prahy 4, 33T101/2015, 

Oznámení OD PČR Kolín o podnapilém muži , který vede jízdní kolo směrem na obec Klučov a ohrožuje BESIP ( neosvětlené kolo, reflexní prvky a padá do škarpy ) výjezd na místo , přivolána PČR , zajištění

Příjem oznámení a jejich řešení

nádraží

hřbitov

parky v ČB + hřiště

Liblice

Oznámení o nefunkční závoře na parkovišti P+R Krále Jiřího, vozidlo vypuštěno

tržnice

Český Brod - přechody

Oznámení o špatně parkující vozidle v ul. Želivského, na místo MP ČB, výzva pro nepřítomného řidiče

Oznámení od obsluhy kamerového dohledu na docházející parkovcí lístky na parkovišti ČD - výjezd na místo, doplnění parkovacích lístků

Přehled činností MP za měsíc prosinec 2016

Obsah činnosti Popis činnosti Četnost

Kontrolní a preventivní činnost

Zahrady

Oznámení - 2 volně pobíhající psi u silnice 1/12 u BČ - výjezd na místo, odchyt se nezdařil, psi utekli do polí

Oznámení od obsluhy kamerového dohledu o signálu PCO ve školce v Liblicích - výjezd na místo, objekt nenarušen

Oznámení o uhynulém holubu a to před hotelem Apeyron, proveden sběr kadaveru a jeho následná likvidace.

Oznámení PČR - ve vlaku na 5 koleji nemůže osádka vlaku vyvést muže, je opilý - výjezd na místo ÚZ MUCB-37070/2016

Oznámení o silné kamionové dopravě v Českém Brodě, ul. Zborovská. Na místě kontrola , zjištěné přestupky řešeny v kompetrenci MP. 

Oznámení o přestupku v dopravě čj. MUCB- 36508/2016

Oznámení o špatně parkujícím vozidle v ul. Tuchorazská, na místo hlídka MP, řešeno výzvou pro nepřítomného řidiče.  

Oznámení o osobě, která odmítá opustit Úřad práce. Na místě zjištěna totožnost, lustrace v PATROS, vykázání z místa , řešeno v kompetenci MP. 

Oznámení - parkovací automaty u Pošty a u cukrárny na nám. A. z Pardubic nefungují - výjezd na místo, PA u Pošty zprovozněn, u Cukrárny závada, oznámeno servisní firmě

Odbor vnitřních věcí 

Oznámení o krádeži zboží v prodejně Lidl Český Brod - Č.j.MUCB-37709/2016

Oznámení o nefunkční parkovacím automatu na Husově náměstí - provedeno doplnění parkovacích lístků

Pochůzková činnost - nádraží, náměstí, Škvárovna, Parky

Přestupky a jejich řešení

Pochůzková činnost - parky podél potoka Šembery, hřbitov, sídliště, náměstí, nádraží ČD

Pochůzková činnost - v okrsku č. 3,4,2 + pes

Pochůzková činnost - v karastru města

Oznámení PČR o rozbité skleněné výplni obchodu na nám. Arnošta z Pardubic. Vyrozumění majitele obchodu hlídkou MP. Hlídkou PČR zjištěn a zadržen pachatel . 

Oznámení o zaparkovaném OA , které brání ve výjezdu z domu č.p. 615 v ul. Roháčova. Zjištěna majitelka a zajištěno odstranění vozidla. 

Asistence při běžeckém závodu Českobrodská desítka

Oznámení PČR - nález injekční stříkačky na nádraží ČD - výjezd na místo, proveden sběr

jízdního kola na MP - předání muže bez dokladů hlídce PČR

Oznámení o muži, který byl vykázán z vlku směrem na Prahu, bez lístku. Zjištění totožnosti, lustrace v PATROS, předáno ČD.

Odbor vnitřních věcí 

Oznámení o uhynulém holubu na Husově náměstí, proveden sběr kadaveru a jeho následná likvidace. 

Oznámení o nefunkčním parkovacím automatu č.1 - výjezd na místo provedena oprava, zaseklé lístky

Oznámení o zaparkovaném vozidle před vjezdem na Hosově nám. - výjezd na místo - vozidlo již odejelo 

Odbor vnitřních věcí 

Odchyt psa černé barvy nezj. Rasy v Č. Brodě Chouranice Č.j. MUCB-38080/2016

Oznámení o skupině osob , které stojí u vozidla zaparkovaného v zákazu zastavení v ulici Šafaříkova - výjezd na místo - řidič vyzván k přeparkování OA - přestupek vyřešen domluvou ( návštěva kamaráda ) 

Odchyt psů

Pochůzková činnost - náměstí, okolí šembery + pes

Pochůzková činnost - nádraží, náměstí, parky

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

Vydání jízdního kola majiteli - uskladněno na žádost PČR. 

Pochůzková činnost - náměstí, nádraží ČD, dohled nad veřejným pořádkem při konání půlnoční mše, areál nemocnice

Psovod + služební pes


