
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 

1.6.2017
1.6.2017
2.6.2017
3.6.2017
4.6.2017
5.6.2017
6.6.2017
6.6.2017
6.6.2017

12.6.2017
12.6.2017
13.6.2017
13.6.2017
15.6.2017
15.6.2017
15.6.2017
15.6.2017
19.6.2017
19.6.2017
19.6.2017
19.6.2017
20.6.2017
20.6.2017
21.6.2017
21.6.2017
22.6.2017
23.6.2017
23.6.2017
23.6.2017

Oznámení - doplnění parkovacích lístku parkoviště krále Jiřího. 24.6.2017
Oznámení život 90 - výjezd do ul. Za nemocnicíc, odemčení bytu, pomoc seniorovi 27.6.2017

27.6.2017
27.6.2017
27.6.2017
27.6.2017
27.6.2017

Oznámení - na sil. Č. I/12 u BČ Benzina pobíhá pes - NO, výjezd na místo, pes nenalezen 27.6.2017
27.6.2017
27.6.2017
29.6.2017
29.6.2017
29.6.2017
29.6.2017
30.6.2017
30.6.2017

Psovod + služební pes
1.6.2017
3.6.2017

4.-5.6.2017
5.6.2017
9.6.2017

Pochůzková  činnost - náměstí, nádraží, Škvárovna, sídliště 9.-10.6.2017
12-13.6.2017

Pochůzková činnost - okrsek č. 6 13.6.2017
Pochůzková čínnost - okrsek č. 3, parky podél Šembery, hřbitov 17.6.2017
Pochůzková činnost - okrsek č. 5, Zahrady 25.6.2017
Přestupky a jejich řešení
§ 50/1a 200/90 krádež majetkové přest.     0

ostatní + TPZOV 69/21.500,-Kč
přek. rychlosti 60/39.200,-Kč
zákaz vjezdu 14/8.000,-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 1/300,-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 973
Měření rychlosti - § 125c/1f3, 4 361/00
ul.Jungmannova, MUCB 35421,35423,35424,35426,35428,35429,35430,35431,35432/2017 7.6.2017

8.6.2017
10.6.207

11.6.2017
12.6.2017
14.6.2017
15.6.2017
16.6.2017
18.6.2017

ul.Jungmannova MUCB - 37739,37740,37742/2017 19.6.2017
Krupá - MUCB-          /2017 23.6.2017
Liblice ul. Bylanská Č.j. MUCB-38484,38485,38487/2017 25.6.2017
Odchyt psů

2.6.2017
7.6.2017

23.6.2017
Součinnost s odbory MěÚ

odvoz pokladní do KB Český Brod 5.6.2017
odvoz pokladní do KB Český Brod 8.6.2017
odvoz pokladní do KB Český Brod 12.6.2017
odvoz pokladní do KB Český Brod 15.6.2017
odvoz pokladní do KB Český Brod 22.6.2017
odvoz pokladní do KB Český Brod 29.6.2017

Příjmy-pokuty
48 800 Kč
19 600 Kč

Příjmy-parkovací automaty
34 958 Kč
29 785 Kč
29 277 Kč
33 080 Kč

Příjmy- poplatky tržnice 600 Kč
196 100 Kč

Oznámení o přestupku v dopravě - postoupení do správního žízení na odbor dopravy MÚ Český Brod Čj : MUCB 34395/2017

Oznámení o nemožnosti výjezdu vozidla z parkoviště ul. Kr. Jiřího, umožnění výjezdu vozidla, závora zvednuta. 4x

Český Brod - přechody
Liblice

Oznámení o přestupku v dopravě - postoupení do správního žízení na odbor dopravy MÚ Český Brod Čj : MUCB 34406/2017

Oznámení o podnapilé ženě na autobusové zastávce u cukrovaru ul. Krále Jiřího - výjezd na místo řešeno v pravomoci PČR OOP Český Brod

Zahrady
Příjem oznámení a jejich řešení

Oznámení PČR - v ul Palackého na zastávce autobusu čeká napadený muž, hlídka PČR na jiném oznámení- výjezd na místo, zajištění lék. Ošetření, zajištění místa činu, předáno PČR pro podezření z TRČ

Oznámení o výskytu použité injekční stříkačky v parku Na škvárovně, prověřeno, provedeno odborné odstranění stříkačky a její prředání do kontejneru k likvidací. 

Oznámení o pálení materiálu ze stavby rodinného domu v ulici Sportovní - výjezd na místo, zajištění uhašení ohně ( dřevěné desky ) vyřešeno domluvou

Přehled činností MP za měsíc červen 2017

Obsah činnosti Popis činnosti Četnost

Kontrolní a preventivní činnost

hřbitov
nádraží

Oznámení o skutečnoszi, že na P+R Klučovská svítí OBSAZENO , přičemž jsou zde volná parkovací místa - předáno na  kamerový dohled - přenastavení systému

Oznámení - 2 psi pobíhají po nádraží ČD, jeden je přejetý vlakem - výjezd na místo, přizván veterinář, utracení zvířete, odchyt jednoho psa do kotce MÚ, odklizení kadáveru

Oznámení KS - dochází lístky na parkovišti Klučovská - doplnění lístků
Oznámení - řidič nemůže vyjet z parkoviště ul. Klučovská - umožněn výjezd, závada čtecího zařízení oznámena provozovateli

parky v ČB + hřiště
tržnice

Telefonické oznámení o blokování vjezdu na pozemek domu čp. 113 ul. Nová v obci Liblice a to odstaveným motorovým vozidlem zn. BMW - výjezd na místo, foto, výzva 
Oznámení o svítící kontrolce lístků parklovacího automatu parkoviště u nádraží ul. Kr. Jiřího - výměna parkovacího kotouče. 

Oznámení o usazeném roji na keři   křižovatka ul. Štolmířská - Na Vyhlídce- výjezd na místo a provedení sběru roje
Oznámení o nefunkční výjezdové závoře na parkovišti ul. Krále Jiřího - výjezd na místo výpadek el. proudu zvednutí závory ručně a umožnění výjezdu vozidel z parkoviště

Oznámení - majitel firmy při kontrole na alkohol vykázal opilého zaměstnance z pozemku firmy, ten odmítá odejít - výjezd, zjištění stavu věci, sjednán pořádek, nezjištěno protiprávní jednání

Oznámení - v ul. Žitomířská stojí vozidlo před vjezdem na pozemek - výjezd na místo, předvolání nepřítomného řidiče

Oznámení -PČR žádá o spolupráci při pátrání po pachateli krádeže věcí z bytu v obci Štolmíř - spolupráce dle pokynů PČR

Oznámení o nefunkčním parkovacím automatu č. 3, doplnění lístků, funkční. 

Oznámení o nefungujícím parkovacím automatu č. 7, provedena oprava mincovníku, zprovozněn. 

Oznámení - řidička nemůlže vyjet z parkoviště Klučovská - umožněn výjezd

Oznámení - v ul. Rokycanova se pohybuje muž, nabízející tlf služby - výjezd na místo - muž nezastižen
Oznámení - potíže na parkovišti Klučovská - vyřešeno pracovníkem KS

3x oznámení -řidič nemůže vyjet z parkoviště Klučovská - umožněno vyjetí

Prověření alarmu na objektu mateřská škola ul. Sportovní - kontrola objektu negativní

Oznámení - signál PCO - výjezd na místo, kontrola objektu, negativní

Pochůzková činnost - okrsek č. 2
Pochůzková činnost - parky podél Šembery, hřbitov, nádraží ČD

3x oznámení-řidič nemůže vyjet z parkoviště ul Klučovská - umožněno vyjetí z parkoviště

Pochůzková činnost - sídliště, parky podél Šembery, Podskalí, hřbitov

Oznámení - v parku u hradeb ul. Šafaříkova se válejí opilci - výjezd na místo, nezjištěno protiprávní jednání, skupina opustila místo

Oznámení - parkovací automat Na Várečce nefunguje - výjezd, výměna kotoučů 

Telefonické oznámení, že v několika ulicích na Škvárovně dochází k porušování zákona 361/2000Sb a to stání vozidel v protisměru- výjezd na místo, dokumentace přestupku výzvy
Telefonické oznámení, že v ul. Pod Velkým Vrchem dochází k porušování zákona 361/2000Sb a to stání na chodníku a v protisměru- výjezd na místo, dokumentace přestupků, výzvy

Oznámení o poškozeném stromě u Pivovarského rybníka. Předáno OŽP Český Brod 

Pochůzková činnost náměstí, nádraží, parky, Škvárovna

Sběr injekční stříkačky v areálu nemocnice Český Brod

Asistence s  PČR OOP Český Brod na krádeži žboží v prodejně LIDL Český Brod

Prověření alarmu na objektu  školy Husovo náměstí - kontrola objektu negativní. 

Oznámení o rušení nočního klidu v parku nám. Husovo - výjezd na místo, kontrola, vyřízeno domluvou

Oznámení - v ul. M. Majerové a Slovenská špatně parkují auta - výjezd, vyřízeno v blokovém řízení

Oznámení o rušení nočního klidu u restaurace Černý kůň. Výjezd na místo řešeno domluvou. 

Ukázka práce psovodů den děti Krupá
Pochůzková činnost - náměstí, nádraží, Liblice

Oznámení - oznamovatelka viděla před okny svého domu v ul. Jungmannova zákrok PČR a poté našla na dvoře krabičku cigaret, které nejsou její, na místě nalezeny OPL, předáno PČR

Oznámení o poškozeném stromě v parku Škvárovna . Předáno OŽP Český Brod 

Oznámení o ženě, která upadla v bytě a není schopna se sama zvednout. Výjezd na místo, kontakt s oznamovatelkou, přizvání HZS a RZS , otevření bytu. Předáno na místě PČR OOP Český Brod.  

Odbor vnitřních věcí

Odbor vnitřních věcí

Oznámení - v ul. Krále jIřího vedle kina leží na zemi muž - výjezd na místo, muž vzbuzen, artikuloval zřetelně, z místa koordinovaně odešel

ul.Klučovská MUCB 36316, 33319,36324,36327,36332 /2017

Odchyt psa- kříženec fena černá se znaky sil 1/12 u BČ - umístěn do kotce, zjištění majitele, předán majiteliu Č.j.:MUCB-35049/2017
Odchyt psa kříženec ridgeback + labrador hnědé barvy v ul. Žižkova + umístění psa do kotce MÚ , zjištění majitele - předání psa majiteli Čj MUCB 34031/2017 

ul. Krále Jiřího MUCB-36760,62, 36764, 36766/2017

ul. Jungmannova MUCB-35932,31,30,28,27,25,36,40,46,51,52/2017

Poříčany  MUCB - 36957,58,59/2017
ul. Jungmannova MUCB- 36876,877,878,879,880,885,886,888/2017

Odbor vnitřních věcí

ul.Klučovská MUCB 35487, 35488, 35489, 35491, 35492, 35493/2017

Poříčany   MUCB-35417,18/2017
Nová Ves II Čj : MUCB - 35484 , 35485/2017

Odbor vnitřních věcí

Odbor vnitřních věcí

Odbor vnitřních věcí

Odchyt 1 psa, sběr kadáveru 2 psa ul. Krále Jiřího, nádraží ČD, předání majiteli MUCB-38454/2017

Celkem

22.6.2017
30.6.2017

8.6.2017

složenkou
na místě

15.6.2017
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