
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 

1.3.2017

2.3.2017

2.3.2017

2.3.2017

2.3.2017

2.3.2017

2.3.2017

3.3.2017

Žádost PČR o asistenci při odchytu psa a otevření bytu muže, který se pokusil o sebevraždu. Na místě proveden odchyt psa a umožněn vstup RZS a PČR, další potřebná asistence při zajištění MČ. 5.3.2017
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10.3.2017

11.3.2017

12.3.2017
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14.3.2017

14.3.2017
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30-31.3.2017

Psovod + služební pes

1.3.2017

3-4.3.2017

5.3.2017

Pochůzková činnost - náměstí, nádraží, parky, sídliště 7.-8.3.2017

9.3.2017

11.-12.3.2017

15-16.3.2017

21.3.2017

Pochůzková činnost - okrsek č. 2 a 6 25.3.2017

29.3.2017

Přestupky a jejich řešení
§ 125c/1k zák.361/2000 Sb. zákaz vjezdu    15/11.000,-Kč

§ 125c/1 f 3,4 zák.č. 361/2000Sb. překročení rychlosti 10/5.500,-Kč

§ 125c/1k zák.361/2000 Sb. parkování 84/27.400,-Kč

§ 125c/1k zák.361/2000 Sb. přestupky cyklistů 1 x oznámení odbor dopravy (alkohol)

§ 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 1/500,-Kč

§ 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 889

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

4.3.2017

Český Brod ul. Jungmannova Č.j. MUCB-20025,20034,20039/2017 13.3.2017

15.3.2017

Odchyt psů

2.3.2017

20.3.2017

Součinnost s odbory MěÚ

Odvoz pokladní do KB 2.3.2017

Odvoz pokladní do KB 7.3.2017

Odvoz pokladní do KB 9.3.2017

Odvoz pokladní do KB 25.3.2017

Odvoz pokladní do KB 31.3.2017

Příjmy-pokuty

32 400 Kč

12 000 Kč

Příjmy-parkovací automaty

35 434 Kč

25 750 Kč

27 205 Kč

32 987 Kč

Příjmy- poplatky tržnice

600 Kč

166 376 Kč

Pochůzková činnost - parky podél potoka Šembery, hřbitov, nádraží ČD, Škvárovna

Pochůzková činnost - hřbitov, parky u Šembery, Za Jatky

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

Oznámení o uhynulém holubovi na náměstí Husovo - proveden sběr kadáveru

Český Brod - přechody

Oznámení o zraněné kuně v Č. Brodě u Penny marketu - kuna odchycena a předána k veterinárnímu vyšetření

Oznámení o parkování vozidla na vyhrazeném parkovišti. Zjištěn majitel, vyřešeno na místě. 

Oznámení od obsluhy kamerového dohledu o signálu PCO v atletickém areálu Na Kutilce - výjezd na místo, provedena kontrola areálu - negativní

Zahrady

Oznámení o ležící osobě na chodníku v ul. Sokolovská u tenisových kurtů- výjezd na místo, podnapilá žena přivolána RZS odvoz do nemocnice vozidlem RZS

Oznámení o nálezu injekční stříkačky u haly nádr. ČD - stříkačka umístěna do sběrného kontejneru

parky v ČB + hřiště

tržnice

Liblice

Oznámení o hádce muže a ženy u samoty spojky Štlmíř - Kounice, na místě zastižen hádající se pár ve voze, nebylo zaznamenáno protiprávní jednání .

Oznámení PČR - žádost o asistenci při pátrací akci po muži, bezprostředně ohroženém na životě, asistence provedena dle pokynu PČR

Oznámení - starosta obce oznamuje problém s psychicky nemocným mužem ul. Tuchorazská - výjezd na místo, vyžádána PČR, RZS, asistence IZS 

Oznámení o záchytu krádeže zboží v OD LIDL - z důvodu řešení závažnějšího oznámení předáno PČR

Oznámení o znečištění soukromé zahrady sousedem, na místě zjištěno neúmyslné zavinění, soused provedl úklid nepořádku, nejedná se o protiprávní jednání

Oznámení kamerový systém - nutná výměna lístku parkoviště Kulučovská - výjezd na místo, výměna lístků

Oznámení - zaparkované vozidlo na vyhrazeném parkovišti v ul. Kollárova - výjezd, předvolání nepřítomného řidiče, dokumantace

Přehled činností MP za měsíc březen 2017

Obsah činnosti Popis činnosti Četnost

Kontrolní a preventivní činnost

nádraží

Dohled nad BESIP při konání závodu Českobrodská pečeť 

Příjem oznámení a jejich řešení

hřbitov

Oznámení o nefunkčnosti parkovacího automatu č. 7 - výjezd na místo, provedena oprava - zaseklý lístek

Spolupráce s PČR při zjištění pachatele loupežného přepadení v ulici Jana Kouly - zajištění foto +  záznamů z kamer MKDS , vytipování trasy - zjištění pachatele dle šetření PČR a foto z kamerového systému

Oznámení PČR - žádost o prověření oznámení o uzamčeném muži na WC ve vlaku Praha - Kolín - výjezd na místo, muž již z vlaku vystoupil - konzultovános vlakvedoucím - vyrozumění PČR

Oznámení o krádeži zboží v prodejně Penny Market Český Brod  Č-j. MUCB-17485/2017

Oznámení o výskytu injekční stříkačky na dvoře MěÚ. Proveden sběr a likvidace. 

Na žádost PČR sepsán  ÚZ Čj: MUCB 19575/2017 ve věci fyzického napadení v ulici Masarykova řešeno PČR jako trestný čin výtržnictví

Oznámení PČR - žádost o asistenci při DN sil. 12 u BČ Benzina - výjezd na místo, asistence, ZMDN

Odchyt feny u čerpací stanice BENZINA - Č.j. MUCB 21467/2017 - 21.3.2017 fena předána majiteli

Krupá - Č.j. MUCB 20713/2017

Oznámení - na silnici ul. Jana Kouly leží bláto ze stavby nového obchodu - výjezd, dokumentace, oznámení přestupku

Pochůzková činnost - Za Jatky, hřbitov, Podskalí, sídliště, nádraží ČD

Oznámení o uhynulém holubovi na náměstí Husovo - proveden sběr kadáveru

Odstranění poruchy na závorovém systému na parkovisti P+R ul. Krále Jiřího

Žádost o asistenci ze strany PČR při pomoci k zajištění bezpečnosti RZS v Č. Brodě, ul. Rokycanova - zajištění bezpečnosti úspěšně sjednáno

Zoznámení o nefunkčnosti parkovacího automatu č.2 - zaseklý mincovník, závada odstraněna

Doplnění parkovacích lístků na náměstí Arnošta z Pardubic ve dvou automatech

Oznámení o nálezu injekční stříkačky u koupaliště, ul.Sokolská- stříkačka umístěna do sběrného kontejneru

složenkou

Odbor vnitřních věcí

Odbor vnitřních věcí

na místě

Odbor vnitřních věcí

Odbor vnitřních věcí

Odbor vnitřních věcí

Celkem

9.3.2017

16.3.2017

23.3.2017

Stánky 

31.3.2017

Oznámení o podezření na náhlé úmrtí v ul.Trstenická, výjezd na místo, přivolána PČR, předáno PČR

Oznámení o zapomenutých klíčích ve vchodových vratrech u domu v ul. Jugoslávská - výjezd na místo, klíče uschovány u MP - klíče předány majitelce domu

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

Pochůzková činnost - parky podél potoka Šembery, hřbitov, podskalí

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

Odchyt psa v obci Zahrady, trikolorní fena Border kolie MUCB 17483/2017

Č. Brod, ul. Jungmannova - Č.j. MUCB 17799, 17802, 17803, 17804, 17805, 17807/2017

Pochůzková činnost - hřbitov, parky u Šembery

Oznámení o pohybu osob nabízející prodej energií - hlídkovou činností nezjištěn výskyt těchto osob

Doplnění parkovacích lístků na parkovišti K+R Krále Jiřího


