
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 

5.12.2017
5.12.2017
5.12.2017
6.12.2017
7.12.2017
8.12.2017
8.12.2017
8.12.2017
8.12.2017
9.12.2017
13.12.2017
13.12.2017
14.12.2017
18.12.2017
18.12.2017
18.12.2017
19.12.2017
19.12.2017

Signál PCO - výjezd na místo, kontrola objektu, objekt nenapaden 24.12.2017
Oznámení - v parku jsou podnapilé osoby a jejich pes napadá chodce - výjezd na místo, kontrola osob, vyřízeno na místě 24.12.2017

26.12.2017
28.12.2017
29.12.2017

1.-2.12.2017
Kombinovaná hlídka Č. Brod, Liblice, Štolmíř, Zahrady 5.-6.12.2017

9.-10.12.2017
13.-14.12.2017

Kombinovaná hlídka Č. Brod, Liblice, Štolmíř, Zahrady 29.-30.12.2017

§ 50/1a 200/90 krádež majetkové přest.     0
§ 125c/1k z.č.361/2000 Sb. ostatní 17/7.000,-Kč
§ 125c/1f3,4 z.č.361/2000 Sb. přek. rychlosti 0
§ 125c/1k z.č.361/2000 Sb. zákaz vjezdu 8/6.000,-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 604

Odchyt psa ul. Bezručova  Č.j. MUCB 81235/2017 - pes předán majiteli 17.12.2017

stěhování stolů na zastupitelstvo, nákup balené vody 13.12.2017
Asistence při kontrole dopravního značení - Štolmíř 18.12.2017
Odvoz pokladní do KB 22.12.2017

Příjmy-pokuty
na místě 9 200 Kč
složenkou 3 800 Kč
Příjmy-parkovací automaty
7.12.2017 27 593 Kč
14.12.2017 28 641 Kč
22.12.2017 36 426 Kč
29.12.2017 14 163 Kč
29.12.2017 1 700 Kč
Příjmy- poplatky tržnice
Stánky 650 Kč
Celkem 122 173 Kč

Oznámení - záchyt v OD Lidl - výjezd na místo, oznámení přestupku proti majetku

Odbor tajemníka

Telefonické oznámení o spícím bezdomovci v podchodu u výtahu na vlakovém nádraží - výjezd na místo, osoba probuzena a tato z místa následně odjela na invalidním vozíku

Český Brod - přechody

Příjem oznámení a jejich řešení

Kombinovaná hlídka Č. Brod, Liblice, Štolmíř, Zahrady

Odbor dopravy

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

Psovod + služební pes

Součinnost s odbory MěÚ

Kombinovaná hlídka Č. Brod, Liblice, Štolmíř, Zahrady

Přehled činností MP za měsíc prosinec 2017

Obsah činnosti Popis činnosti Četnost
Kontrolní a preventivní činnost

tržnice

Oznámení o založení skládky v k.o. Štolmíř Č.j. MUCB 80740/2017

Vlastní - výměna kotoučů PA č. 6

Oznámení - DN u OD Lidl - ZMDN - předáno PČR DN Kolín
Oznámení OVS Kolín MVDr. Matušinová - ul. B. Němcové čp. 801 řeší oznámení na týrání psa a potřebuje zajistit péči - na místě zastižen majitel, zkontaktován z OVS

nádraží
hřbitov
parky v ČB + hřiště

Liblice

Noční hlídkou zjištěn požář skladovací jednotky OD BILLA ze zadní části objektu - vyrozumění HZS a PČR. Zajišťování místa dle pokynu velitele zásahu

Odbor vnitřních věcí

Oznámení o sražené ženě na přechodu Jana Kouly x Krále Jiřího . Asistence PČR  a zajištění místa DN . 

Přestupky a jejich řešení

Kombinovaná hlídka Č. Brod, Liblice, Štolmíř, Zahrady

Zahrady

Telefonické oznámení o nefunkčním parkovacím automatu č.7 - výjezd na místo,  kontrola parkovacího automatu - závada nezjištěna

Oznámení - odbočka ze silnice ČB- Kounice u odbočky na Štlomíř je poškozené dopr. Značení - na místě nic nezjištěno, značení v pořádku
Oznámení od operačního důstojníka PČR o muži ležící u silnice mezi nádražím ČD a obcí Liblice - muž probuzen a  z místa následně odjel na invalidním vozíku

Oznámení o pohybujícím se mokrém špinavém psu na komunikaci za obcí Zahrady - výjezd na místo, pes před hlídkou MP utekl do lesa a nedal se odchytit

Oznámení o muži ležícím na nádraží ČD Český Brod na lavičce 1 nástupiště, muž vzbuzen, tvrdil, že cestuje do Prahy, doprovozen k vlaku poté odejel směr Praha. 

Žádost o součinnost od PČR - prověření, zda se na parkovišti Billa nenacházejí u vozidla klíče. Výsledek negativní, předáno PČR

Signál PCO - výjezd na místo - objekt nenapaden

Odchyt psů

Oznámení o injekční sřtíhačce v ul. Šafaříkova - výjezd na místo, proveden sběr

Oznámení o blokování výjezdu od domu v Liblici, ul. Ve Staré vsi - do příjezdu MP vozidlo odjelo - jednalo se o proklouzávání kol na zledovatělém povrchu

Oznámení KS - na náměstí AzP opilec tropí hluk - výjezd na místo, kontrola, dechová zkouška, RZS, protialkoholní záchytná stanice - ÚZ, ÚZ o použití DP

Oznámení o nefunkční závoře ul. Klučovská P+R 6X - řešeno otevřením výjezdové závory - předáno na kamerový dohled k dalšímu opatření

Oprava PA č. 2,3

Signál PCO - výjezd na místo - objekt nenapaden
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