
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 

1.6.2019
2.6.2019
3.6.2019
3.6.2019
3.6.2019
3.6.2019
5.6.2019
5.6.2019
5.6.2019
5.6.2019
5.6.2019
6.6.2019
8.6.2019
8.6.2019
8.6.2019

10.6.2019
10.6.2019
10.6.2019
10.6.2019
10.6.2019
10.6.2019
10.6.2019

Oznámení o nefunkčním parkovacím automatu č. 2,3 nám. A z. Pardubic - doplnění lístků a zacpaný mincovník závady odstraněny 12.6.2019
Oznámení o krádeži zboží v prodejně Lidl Český Brod - Č.j. MUCB.36686/2019 12.6.2019
Oznámení o osobách pohybujících se v areálu rozestavěné polikliniky - výjezd na místo, nalezeny 3 nezletilé osoby, vyrozumněny zákonní zástupci 13.6.2019
Oznámení o slovním napadání v domě č.p. 393 v ul. Suvorovova. Osoby byly poučeny o možnosti podat oznámení na MěÚ Český Brod. 16.6.2019
Oznámení pracovníkem ČD Český Brod, že na 1. nástupisti se k cestujícím nevhodně chová skupina dětí. Na místě nebyl zjištěn výskyt žádných dětí. 16.6.2019

16.6.2019
Žádost OD PČR Kolín o součinnost při oznámení na L. 158 v ul. Sportovní čp. 977- výjezd na místo, šetření k osobě podezřelé z TČ v katastru Č. Brod 17.6.2019
Oznámení o nefunkční závoře na parkovišti P+R v ulici Krále Jiřího - výjezd na místo závada odstraněna 17.6.2019

18.6.2019
19.6.2019
19.6.2019
20.6.2019
20.6.2019
20.6.2019
20.6.2019
21.6.2019
21.6.2019
22.6.2019

Oznámení PČR  žádá o asistenci MP - napadení osob v hotelu Sportka - výjezd na místo, asistence PČR 22.6.2019
Žádost PČR Český Brod o součinost při dopravní nehodě před obcí Štolmíř -provedena uzavírka silnice od Č. Brod do obce Štolmíř 23.6.2019

27.6.2019
27.6.2019
27.6.2019
28.6.2019
29.6.2019

Oznámení od KD o signálu PCO základní škola v ul. Žižkova - výjezd na místo, provedena kontrola objektu - negativní 29.6.2019
Součinnost s PČR a HZS při zajištění místa úníku zemního plynu v Liblicích ul. Školní 29.6.2019
Psovod + služební pes
Přestupky a jejich řešení
§ 8 zák.č.251/2016 Sb. majetkové přest.     3/7.000,-Kč
§ 125c/1k zák.č.361/2000 Sb. ostatní + TPZOV 51/16.600,-Kč
§ 125c/ 1f 3,4 zák.č.361/2000 Sb. přek. rychlosti 40/20.800,-Kč
§ 125c/1k zák.č.361/2000 Sb. zákaz vjezdu 2/2.000,-Kč
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 a NO 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 865
Měření rychlosti - § 125c/1f3, 4 361/00
Český Brod, ul. Jungmannova,Č.j.: M                                 MUCB- 34226-227,228,230,232,234,236/2019 1.6.2019

3.6.2019
4.6.2019
5.6.2019
8.6.2019
9.6.2019
9.6.2019

16.6.2019
17.6.2019
25.6.2019
28.6.2019
29.6.2019

Odchyt psů
5.6.2019

13.6.2019
20.6.2019

Součinnost s odbory MěÚ
Odvoz pokladní do banky 5.6.2019
rovnání stolů na zastupitelstvo 5.6.2019
rovnání stolů na zastupitelstvo 6.6.2019
nákup 20 kartonů minerální vody 6.6.2019

Asistence p. Brožkovi - kino, sběr uhynulých holubů na budově kina sebrány 3ks 10.6.2019
Odbor Tajemníka dovoz dárkových košů 10.6.2019

Č.j. MUCB 37164/2019 13.6.2019
odvoz pokladní a peněz z automatů do KB 13.6.2019

Odbor vnitřních věcí odvoz pokladní a peněz z parkovacách automatů do KB 21.5.2019
Odbor Tajemníka dovoz dárkových košů 27.6.2019
Odbor vnitřních věcí Odvoz pokladní do banky v Praze Štěrboholích 28.6.2019
Příjmy-pokuty

32 800 Kč
14 600 Kč

Příjmy-parkovací automaty
18 971 Kč
22 391 Kč
27 836 Kč
33 700 Kč

Příjmy- poplatky tržnice
450 Kč

150 748 Kč

Oznámení o krádeži zboží v prodejně Billa Český Brod - vyřešeno na místě v příkazním řízení Č.j. MUCB-39046/2019

Žádost PČR Český Brod o součinost při oznámení o potyčce bezdomovců - výjezd na místo - věc řešena v kompetenci PČR

Oznámení o volně pobíhajícím psu v ul. V Lukách - výjezd na místo, proveden odchyt 

Oznámení o nefunkčním automatu č. 3 u pošty - provedena oprava automatu

Český Brod , Klučovská 0

Oznámení o vozidle parkujícím v ulici Želivského v protisměru v zákazu vjezdu, výjezd na místo na vozidlo umístěna výzva pro nepřítomného pachatele přestupku.

Oznámení o zaběhnutém psovi pleme Shih-tzu Č. Brod - kontakt na majitelku pí, Papáčková, tel. 606 609 614 - pes nenalezen
Oznámení o nálezu  uhynulých holubů na střeše Kina Č. Brod,- na místě sebrány 3 ks.kadáveru

Oznámení o nefunkční závoře na parkovišti v ulici Klučovská - výjezd na místo závada odstraněna
Oznámení o nálezu kadáveru v ulici Klučovská - výjez na místo kadáver odstraněn
Ozmánení od KD PCO v ulici Kollárova Školka - výjezd na místo - negativní

Oznámení o vozidle parkujícím před přechodem v ul. Za Svitávkou- výjezd na místo na vozidlo umístěna výzva pro nepřítomného pachatele přestupku.

hřbitov

Český Brod - přechody

nádraží

parky v ČB + hřiště
tržnice

Oznámení o nefunkčním PA Na Várečce - oprava ucpaného mincovníku

Oznámení, že v ul. Šafaříková před jeho domem parkuje OA Renault - výjezd na místo, zjištěn majitel vozidla Pizza Raffaelo, vyřešeno na místě

Zahrady
Příjem oznámení a jejich řešení

Oznámení OD PČR o střeti vozidel v ul. Žižkova a žádost o pomoc při vyplnění záznamu o nehodě pro pojišťovny obou  zúčastněných řidičů

Žádost OD PČR o součinnost při oznámení nouze v obchodním domě Lídl - výjezd na místo, zjištěna chybná manipulace obsluhy

Oznámení o poruše platebního terminálu na parkovišti P+R ul. Klučovská - vyřešeno na místě

Oznámení o pálení na stavbě domu v ulici Klučovská - výjezd na místo, zjištěn doutnající papírový pytel od cementu - vyřešeno na místě politím vodou

Oznámení od KD o závadě závor na parkovišti P+R ul. Klučovská - výjezd na místo, provedena výměna lístků v závorovém automatu

Žádost OOP ČR Český Brod o součinnost se zajištěním místa nálezu obytného karavanu na nákladovém nádraží ČD Č.Brod
Žádost OO PČR Český Brod o asistenci při řešení hromadné rvačky v ul. Palackého - vjezd na místo, provedeno zajištění veřejného pořádku bez donucovacích prostředků

Oznámení o rušení nočního klidu v ulici Rokycanova - vyřešeno na místě

Liblice

Přehled činností MP za měsíc červen 2019

Obsah činnosti Popis činnosti Četnost

Kontrolní a preventivní činnost

Oznámení o nefunkční závoře na parkovišti P+R v ulici Krále Jiřího - výjezd na místo závada odstraněna
Oznámení o muži ležícím na krajnici vozovky v ulici Cukrokrovarská - výjez na místo, muž nezraněn nepožadoval přivolání RZS, muž v součinnosti MP dopraven domů

Oznámení pracocvnicí ČD Český Brod o pohybu dětí po střeše budovy nádraží. Zjištěn možný přístup na střechu, avšak děti na místě nezjištěny. 

Oznámení od KD o signálu PCO spolkový dům v areálu nemocnice - výjezd na místo, provedena kontrola objektu - negativní

Oznámení o konající se demonstraci, pietního aktu, u jatek, výjezd na místo, nezjištěno žádné protiprávní jednání 
Oznámení o vozidle parkujícím v blízkosti přechodu pro chodce v ulici Za Svitávkou, výjez na místo a na vozidlo umístěna výzva

Oznámení od obsluhy kamerového systému o alarmu v objektu nemocnice - planý alarm

Oznámení o krádeži zboží v prodejně Billa Český Brod - vyřešeno na místě v příkazním řízení Č.j. MUCB-38847/2019

Spolupráce s PČR při krádeži zboží v prodejně BILLA - křivé obvinění policisty Č.j. MUCB-39046/2019

Oznámení o velkém hadovi nacházejícím se v obci Liblice v prostoru relaxačního místa r. domu - výjez na místo, zjištěno, že se jedná o větší užovku, proveden odchyt a had převezen do vhodného prostředí 

Oznámení PČR - žádost o prověření oznámení o nabízení prstenů z barevných kovů před prodejnou LIDL a Penny od osob slovenské národnosti - výjezd na místo - negativní

odchyt feny německého ovčáka černé barvy se znaky hnědé barvy v Českém Brodě ul. Suvorovova Č.j. MUCB-37166/2019 14.6. předán majiteli
Odchyt feny, kříženec Labradora, černé barvy, Český Brod, ul. V Lukách, Č.j. MUCB 35211/2019,  zjištěn majitel a dne 6.6.2019 předán

Doubravčice, Č.j.: MUCB- 37330,37331/2019

Český Brod, Jungmannova, Č.j.: MUCB - 37760, 761, 763, 798, 793,780   /2019

Liblice ul. Bylanská Č.j. MUCB-35776/2019

Tuchoraz Č.j. MUCB-34586/2019

Český Brod, ul. Klučovská, Č.j. MUCB - 36019/2019, 36021/2019, 36022/2019

Liblice Bylanská Č.j. MUCB-40960, 40961/2019

na místě

13.6.2019

Odbor vnitřních věcí 

Odchyt feny Sibiřský Hasky , zjištěn majitel ihned předána. 

Odbor Tajemníka
Odbor Tajemníka
Odbor Tajemníka

Odbor vnitřních věcí 

Spolupráce s PČR při zadržení pachatele trestné činnosti (sprejerství) na nádraží ČD
Oznámení o motorkáři, který v obci Liblice ohrožuje bezpečnost a plynulost provozu. Výjezd na místo, motorkář nezjištěn. Předáno jako poznatek Policii ČR. 
Oznámení občana, že na dětském hřišti se v 20:10 hod děti chovají hlučně po provozní době hřiště a dle oznámení zde kouří cigarety. Na místo hlídka , mládež mimo hřiště, bez hluku  a bez kouření.  
Oznámení o rvačcce několika lidí na křižovatce u Karmy. Asistence Policii ČR. Řešeno v kompetenci Policie ČR.   

Poříčany Č.j. MUCB - 35225, 35202, 35214/2019

Český Brod, Tuchorazská - neprovedeno z důvodu vyššího zájmu. 

Oznámení o mládeži, která sídlí na slepé koleji a hlučí. Mládež ztotožněna , řešeno v kompetenci MP. 
Při autohlídce zjištěn vývrat srtomu přes silnici v ul. Krále Jiřího ( za nádražím ČD ) - zajišťeno místo, přivolán HZS Český Brod, přovedena likvidace stromu 

Český Brod, Klučovská Č.j.: MUCB 39559, 567, 572, 576, 580, 585/2019

Český Brod, ul. Jungmannova,Č.j.: MUCB-  34413,419,421,422,423,425,427,429,432,437/2019

Celkem

21.6.20109
28.6.2019

6.6.2019

složenkou

Odbor vnitřních věcí 
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