
Kontrola nástupišť , vestibulu + podchod  - dodržování tabákového zák    denně
Pochůzková činnost uvnitř hřbitova - prevence + veřejný pořádek denně
Pochůzková činnost - venčení psů / řešení přestupků / + veřejný pořád      denně
Výběr poplatků + zajištění veřejného pořádku , dohled na parkováním   denně
Kontrola dodržování zákazu vjezdu nákladních vozidel nad 10t   nepravidelně 
Kontrola dodržování zákazu vjezdu nákladních vozidel nad 10t   nepravidelně 
Kontrolní činnost na přechodech před zahájení vyučování denně
Kontrolní činnost z důvodu krádeže dřeva   nepravidelně 

1.10.2017
1.10.2017
2.10.2017
8.10.2017

11.10.2017
11.10.2017
12.10.2017
14.10.2017
14.10.2017
14.10.2017
15.10.2017
15.10.2017
15.10.2017
15.10.2017
16.10.2017
16.10.2017
16.10.2017
19.10.2017
20.10.2017

Oznámení - nález peněženky v obchodě OC Pila - výjezd, na místě zjištění majitele, vyrozumění majitele, vrácení majiteli na místě 20.10.2017
Oznámení PČR - opilec na kole ohrožuje BESIP mez ČB a Štolmíř, hlídka je v Kolíně - výjezd na místo, nikdo nezastižen 20.10.2017
Oznámení o dopravní nehodě s účastí dítěte - předáno PČR 20.10.2017

21.10.2017

22.10.2017
22.10.2017
22.10.2017
23.10.2017

27.10.2017
Oznámení o výskytu použitých injekčních stříkaček ul. Komenského za sportovní halou , proveden sběr 4 ks stříkaček. 30.10.2017

1.-2.10.2017
5-6.10.2017

14.-15.10.2017
21.-22.10.2017

Přestupky a jejich řešení
§ 8 z.č. 251/2016 krádež majetkové přest.     1/500,-Kč
§ 125c/1k z.č.361/2000 Sb. ostatní 44/13.900,-Kč
§ 125c/1f3,4 z.č.361/2000 Sb. přek. rychlosti 50/27.300,-Kč
§ 125c/1k z.č.361/2000 Sb. zákaz vjezdu 20/15.300,-Kč
§ 125c/1k z.č.361/2000 Sb. ostatní - přestupky cyklistů, chodců 0
§ 35 zák.č 65/2017 Sb. přestupky na úseku ochrany před alkoholismem jinými toxikomaniemi 0
§ 4 odst.2 zák.č.251/2016 Sb. ostatní přestupky proti pořádku OZV 0
§ 5 zák. č.251/2016 Sb. přestupky proti veřejnému pořádku 0
§ 7 zák.č. 251/2016 Sb. přestupky proti občanskému soužití 0
§ 10 odst.2,3 zák.č.553/1991 Sb. přestupky v dopravě - zkrácené řízení, správní řízení 830
Vyhlášky a nařízení města

Nová Ves II Č.j. MUCB-64006/2017 1.10.2017
Jungmanova, č.j.: MUCB 65057,65067,65071,65083,65093,65097,65099, 65118,124,128/2017 4.10.2017
Klučovská - ČJ:MUCB-66251,259,269,274,283,294/2017 9.10.2017
Klučovská - ČJ:MUCB-67212,67210 12.10.2017

11.10.2017
Liblice, ul. Bylanská Č.j. MUCB-67566/2017 13.10.2017

14.10.2017
Tuchoraz Č.j. MUCB-68458,68461,68462/2017 17.10.2017
Jungmannova Č.j. MUCB 68687,68689,68691,68692,68693, 68700,68708,68718/2017 18.10.2017

23.10.2017
P. Velikého Čj. MUCB-70139,152,155,241,227,236/2017 25.10.2017
Odchyt psů

5.10.2017
Součinnost s odbory MěÚ

odvoz pokladní a peněz z parkovacích automatů do KB 5.10.2017
odvoz pokladní do KB 2x 9.10.2017
asistence při šetření v obci Liblice 9.10.2017
odvoz pokladní do KB 2x 11.10.2017
odvoz pokladní do KB 12.10.2012

Odbor dopravy místní šetření, ul.Vítězná 12.10.2017
místní šetření . Skládka Liblice 16.10.2017
odvoz PC techniky - volby 19.10.2017
odvoz pokladní do KB 2x 19.10.2017
Volby 2017 20.-21.10.2017
šetření v obci Štolmíř 25.10.2017

Příjmy-pokuty
44 900 Kč
12 100 Kč

Příjmy-parkovací automaty
19 170 Kč
26 470 Kč
23 384 Kč
41 359 Kč

Příjmy- poplatky tržnice
400 Kč

167 783 Kč

Oznámení o nálezu injekčních stříkaček, ul. Krále Jiřího, výjezd na místo, proveden sběr
Oznámení od nespokojeného občana , že v ulici Jungmannova parkují OA, která blokují provoz- výjezd na místo zjištěno konání akce TJ Slavoj - 16. ročník Běh Republiky 

Oznámení o spadlé větvi na polní cestu a nemožnost projetí na kynologickým cvičištěm - větev odstraněna

Oznámení o podnapilém hostu herny San Marco a jeho nevhodném chování - do příjezdu hlídky se host uklidnil a poté na doporučení hernu opustil

Oznámení občanky, že v ul. Žižkova stojí celý den kamion. Situace vyřešena ještě  před příjezdem hlídky . 

Příjem oznámení a jejich řešení

Oznámení o nálezu injekčních stříkaček, ul.Palackého, výjezd na místo, proveden sběr

Oznámení - na dvoře školy ul. Tyršova nalezena injekční stříkačka - výjezd na místo, proveden sběr

Doplnění parkovacích lístků v PA: 2, 4, 6, 7

Asistence vedení města při snímkování prostoru obou  náměstí 
Asistence PČR při zadržení pachatele zvlášť závažného zločinu.

nádraží

parky v ČB + hřiště

Oznámení o ležícím muži na parkovišti u Lidlu, muž bez zranění, ze kterého byl cítit alkohol se na výzvu zvedl a odešel.

Tismice 

Zahrady

Vlastní - výměna kotoučů závora P+R Krále Jiřího

tržnice
Liblice

Český Brod - přechody

oznámení o podezřelých osob v parku U radnice, prověřeno, negativní, nikdo nezastižen.

Poříčany - MUCB-67704,706,707/2017

Odbor vnitřních věcí
Odbor dopravy

Odbor životního prostředí 

Oznámení - v ul. Rokycanova mladší děti rozhazují listí a dělají nepořádek. Výjezd na místo, pohovor s dětmi, jedná se o dětskou hru, úklid bude proveden po ukončení hry 

Kontrola provozoven restaurací a provozoven s výherními automaty za účelem  zjištění přítomnosti osob mladších 18 let hrajících na VHP a VLT a požívajících alkoholické nápoje. 
Oznámení operačního střediska  Policie ČR o spáchání trestného činu v ul. Zborovská. Na místo výjezd, zajištění MČ a předáno Policii ČR k provedení vlastních úkonů. 

Oznámení o uzamčení klíčků od vozidla v Českém Brodě, předán kontakt na zámečnickou fy.  
Oznámení o krádeži v OD Lidl, vyřešeno na místě pokutou.

Oznámení o neoznačeném hydrantu uprostřed ul. Na Vyhlídce. Místo provizorně zajištěno přenosnými reflexními deskami a zábranami. Hydrant instalován f. VEOLIA Č. Brod.   

Přehled činností MP za měsíc říjen 2017

Obsah činnosti Popis činnosti Četnost

hřbitov

Oznámení o spícím muži v parku u pivovaru - muž probuzen - nejevil známky podnapilosti a ni nemoci

Oznámení o napadení ostrahy OD Penny, na místo, spolupráce s PČR, vyřízeno v kompetenci PČR. 

Oznámení - na parkovišti utekl z auta černý pes - špic, pes nalezen, majitelka si jej odvezla

Československé - ulice průjezdná viz videozáznam - bez opatření, vozidla se postupně dle kategorií rozjížděla

Kontrolní a preventivní činnost

Celkem

5.10.2017
12.10.2017
19.10.2017

Stánky 

Odbor vnitřních věcí

31.10.2017

Odbor vnitřních věcí
Odbor tajemníka

složenkou
na místě

Odchyt psa nezjištěné rasy, šedé barvy  v obci Zahrady Č.j. MUCB.65344/2017

Odbor ŽP - 
Odbor vnitřních věcí

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

Jungmannova Č.j. MUCB 69519, 533, 554, 535, 556, 575/ 2017

Odbor vnitřních věcí

Odbor vnitřních věcí

Jungmannova Č.j. MUCB 66978, 66986, 67002, 67003/2017

Kombinovaná hlídka - dohled nad VP Český Brod, Štolmíř, Liblice, Ztahrady

Oznámení o spuštěném alarmu garaže v ulici U Studánky - výjezd na místo , kontrola ulice a okolí domu negativní, 

Kombinovaná hlídka - dohled nad VP Český Brod, Štolmíř, Liblice, Ztahrady

Oznámení - před lékarnou nám. Husovo stojí vozidlo a majitel nemůže manipulovat s odpadem - výjezd na místo, zjištěn majitel, vyřízeno na místě 

Kombinovaná hlídka - dohled nad VP Český Brod, Štolmíř, Liblice, Ztahrady

Psovod + služební pes

Pochůzková činnost - ňáměstí, nádraží, parky, sídliště

Součinnost s PČR při zákroku na nádr. ČD proti opilému cestujícímu - řešeno v kompetenci PČR

Oznámení o rušení nočního klidu hlasitou hudbou z herny San Marco - vyřešeno na místě s obsluhou
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