
                                     Přehled činností městské policie za měsíc záříPřehled činností MP za měsíc prosinec 2011

popis činnosti četnost

Kontrolní a 

preventivní činnost

nádraží kontrola nástupišť , vestibulu + podchod  - dodržování tabákového zákona + veřejný pořádek        denně

hřbitov pochůzková činnost uvnitř hřbitova - prevence + veřejný pořádek        denně

školy dohled na přechodech pro chodce v ranních hodninách + kouření žáků v okolí škol - prevence        denně

parky v ČB + hřiště pochůzková činnost - venčení psů / řešení přestupků / + veřejný pořádek v parcích a na hřišti        denně

tržnice výběr poplatků + zajištění veřejného pořádku , dohled na parkováním na tržnici        denně

Liblice kontrola dodržování zákazu vjezdu nákladních vozidel nad 10t   nepravidelně 

Zahrady kontrolní činnost   nepravidelně 

usměrňování provozu při konání běhu Českobrodská vánoční desítka 18.12.2011

dohled nad veřejným pořádkem + kontrola zaparkovaných vozidel při konání koncertu 26.12.2011

Vypsaná fixa + Wohnout v restauraci Černý kůň

Příjem oznámení a 

jejich řešení

krádež zboží v prodejně Penny market v hodnotě 227,-Kč - vyřešeno blokovou pokutou 1.12.2011

Telefonické oznámení o neoprávněném založení skládky u višňového sadu v k.o. Český Brod 2.12.2011

Výjezd na místo s pracovní OŽP pí. Tučímovou, zpracování ÚZ č.j. 388/2011 + fotodokumentace 

Předáno k provedení dalších opatření . 

oznámení o možném vloupání do objektu bývalé traktorky - jídelny, vyřešeno ve spolupráci s PČR3.12.11 3.12.2011

oznámení o muži nnabízejícím k prodeji pokoutné zboží před OD Lidl, vyřešeno ve spoluprácí s 3.12.2011

PČR

oznámení o malém chlapci v domácí obuvi bez doprovodu dospělé osoby na nádraží ČD Č. Brod

chlapec z nádraží převezen do Liblic a následně předán rodičům - předáno na sociální odbor 5.12.2011

oznámení o ležícím muži v ul. Ruská - muž bez zranění vliv alkoholu, muž převezen domů. 5.12.2010

Usměrňování dopravy při instalaci city bloků v ul. Zborovská 6.12.2011

Oznámení o znečišťování veřejného prostranství  a to v hale ČD ze strany 2 bezdomovců. Na 7.12.2011

místo hlídka , zjištěno, že BP neúčelná a proto vyřešeno domluvou a kompletní zajištěn úklid 

                                                                         osobami, které provedli znečištění.

Oznámení pohybu podezřelé osoby mezi vozidly na náměstí Husově v Českém Brodě . Výjezd 7.12.2011

a zjištění, že řidič u vozidla ve dveřích  v zámku nemohl vytáhnout klíče.   

Usměrňování dopravy při instalaci city bloků v ul. Palackého 8.12.2011

Výzva k odstranění autovraku v ul. Klučovská Čj:390/2011 9.12.2011

Oznámení o zadržení osoby, která v prodejně GiGAN , Kollárova odcizila zboží v hodnotě 280,-Kč 10.12.2011

Osoba předvedena ke zjištění totožnosti a následně předána hlídce PČR k provedení dalších opat-

ření - podezření ze spáchání tr.č.

Sběr injekční stříkačky v podchodu na vlakovém nádraží 14.12.2011

Odvoz psa do útulku v Lysé nad Labem 15.12.2011

Oznámení o parkování podezřelého vozidla v ul. Roháčova. Lustrováno negativní 21.12.2011

Oznámení o parkování  vozidla  v ul. Kollárova v místě, kde je to zakázáno - parkovačka . 21.12.2011

oznámení o spuštěném alarmu na domu čp. 10 Husovo nám. - objekt nenarušen vyrozumění

majitele domu, který se již postaral o vypnutí zařízení. 22.12.2011

krádež zboží v prodejně Penny market v hodnotě 850,-Kč - vyřešeno blokovou pokutou 27.12.2011

Oznámení od zaměstnance ČD o třech romech, kteří si v  čekárně aplikují drogy - zjištěno, že 30.12.2011

si balí cigerety-vykázáni mimo objekt ČD

Přestupky a jejich 

řešení

§ 50/1a)200/90 krádež LIDL, Penny 2 za 2000,-Kč

§ 125c/1k) 361/00 parkování 16 za 8000,-Kč

zákaz vjezdu 6 za 6000,-Kč

TPZOV

Měření rychlosti místo

§ 125c/1f3,4 361/00 Tuchorazská 0

Palackého 0

Zborovská 0

  

Odchyt psů Odchyt psa ul. Hřbitovní , Český Brod Č.j. 25/2011 + vrácení psa majiteli 10.12.2011

Odchyt psa ul. Havlíčkova , Český Brod Č.j. 26/2011+ útulek Lysá n.Labem 14.12.2011

Odchyt psa v Liblicích + předání psa majiteli 18.12.2011

Odchyt psa v podniku UNICOM Český Brod Č.j. 27/2011+ útulek Lysá n.Labem 28.12.2011

Součinnost s odbory 

MěÚ název odboru

vnitřních věcí 2.12.2011

vnitřních věcí Občanské průkazy - doručení písemnosti č.j. OVV/18919/2011/Čep. 2.12.2011

vnitřních věcí Přestupková komise - Doručení písemnosti č.j. 18535/132/11/OVV-Pe 2.12.2011

životní prostředí Přestupková komise - Doručení písemnosti č.j. 18535/132/11/OVV-Pe 2.12.2011

Telefonické oznámení o neoprávněném založení skládky u višňového sadu v k.o. Český Brod 

Výjezd na místo s pracovní OŽP pí. Tučímovou, zpracování ÚZ č.j. 388/2011 + fotodokumentace 

Odbor dopravy Předáno k provedení dalších opatření . 7.12.2011

PR manager Odvoz p. Ing. Pohůnka po značkách a dopravním značení Č eský Brod  7.12.2011

vnitřních věcí Odvoz Ing. Arch. Šílové a Ing. Pohůnka do ul. Zborovská k fotodokumentaci City bloků 9.12.2011

vnitřních věcí Občanské průkazy - doručení písemnosti č.j. OVV/20184/2011/Čep. 2x 9.12.2011

Odbor dopravy Občanské průkazy - doručení písemnosti č.j. OVV/20771/2011/Čep. 15.12.2011

Odvoz p. Ing. Pohůnka po značkách a dopravním značení Český Brod  

Blokové pokuty

na místě 6000

složenkou 10000

celkem 16000

Příjmy parkovací automaty

9.12.2011 25974

16.12.2011 23906

23.12.2011 27001

30.12.2011 14252

poplatky - tržnice 3030

celkem 94163

CELKEM 110163

obsah činnosti


