Přehled činností MP za měsíc leden 2012

Obsah činnosti

Popis činnosti

Kontrolní a preventivní činnost
nádraží
hřbitov
školy
parky v ČB + hřiště
tržnice
Liblice
Zahrady
Příjem oznámení a jejich řešení

Četnost

kontrola nástupišť , vestibulu + podchod - dodržování tabákového zákona + veřejný pořádek
pochůzková činnost uvnitř hřbitova - prevence + veřejný pořádek
dohled na přechodech pro chodce v ranních hodninách + kouření žáků v okolí škol - prevence
pochůzková činnost - venčení psů / řešení přestupků / + veřejný pořádek v parcích a na hřišti
výběr poplatků + zajištění veřejného pořádku , dohled na parkováním na tržnici
kontrola dodržování zákazu vjezdu nákladních vozidel nad 10t
kontrolní činnost z důvodu krádeže dřeva + kontrola chat
Oznámení o volně pobíhajícím psu na silnici 1/12 u BČS Benzina Č. Brod - prověření negativní
nález kadaveru ovcí v lese za obcí Zahrady - cestou TS Č. Brod zajištěn odvoz do kafilerie
Oznámení o zraněném psu u vjezdu do areálu bývalé Traktorky v Č. Brodě - pes nalezen převezen
se zraněním přední nohy do Veterinární nemocnice, zjištěna majitelka psa si převzala.
Oznámení o odcizení bundy v areálu STS Český Brod. Na místě zjištěno, že se zde koná oslava
a děti volně pobíhají po areálu. 2 Osoby polské národnosti zde opravující lunapark si je spletli se
zloději a z jednoho strhli bundu. Po vysvětlení na místě byla bunda vrácena , dětem i rodičům
domluveno.
Oznámení o muži, který veze po ul. Klučovská vozík s barevnými kovy - osoba zadržena a předána PČR - podezření ze spáchání TČ krádež v areálu firmy FERONA
Oznámeno na sl. telefon, že v ul. K Dolánkám uprostřed komunikace leží injekční stříkačka
prověřeno - negativní.
Žádost PČR o spolupráci při pátrání po osobě která, by se měla pohybovat po místních NON-STOP
barech - negativní.
Telefonické oznámení o volném pohybu dvou psů na parkovišti OD LIDL ul. Jana Kouly v Českém
Brodě.Proveden odchyt a umístění psů do kotce na MěÚ Český Brod.
Sběr 1 ks injekční stříkačky na hřišti v ul. Na Vyhlídce v Českém Brodě
Oznámení o okrádeži plechových vrat na nákladovém nádraží v Českém Brodě. Č.j. 1179/2012
zjištění pachatele a předání PČR OOP Český Brod.
Výzva k odstranění autovraku v ul Žitomířská Č.j. : 1255/2012
Nález jízdního kola v ul. Žitomířská - zjištění majitele + předání Č.j. : 1282/2012
Telefonické oznámení HZS Kolín, že na budově České pošty asi vítr odtrhl oplechování střešní
římsy . Provedena asistence při zajištění místa po dobu odstranění odtrženého plechu.
Nález injekční stříkačky v prostoru garáží nad BČ PAP OIL, prostřední řada
Oznámení výpravčího ČD Český Brod o muži pohybujícím se za nádražím v kolejišti směr Klučov
muž vykázán z kolejiště
Sběr 2 ks injekčních stříkaček před areálem NsP Český Brod na základě tel. Oznámení
Úřední záznam k č.j. 2909/2012 - fyzické napadení restaurace U Černého koně v Č. Brodě.
Oznámení o dopravní nehodě v Českém Brodě v ul.J. Kouly po příjezdu na místo věc řešila PČR
Telefonické oznámení o přejetém psu v ul. Klučovská pes odvezen do veterinární nemocnice
v Českém Brodě.

Přestupky a jejich řešení
§ 50/1a)200/90 krádež majetkové přest.
§ 125c/1k) 361/00

parkování
zákaz vjezdu
překr.rychlosti
Měření rychlosti - § 125c/1f3, 4 361/00
Liblice
Nová Ves II
Liblice
Poříčany
Klučovká
Liblice
Krupá
Krupá
Liblice
Český Brod

denně
denně
denně
denně
denně
nepravidelně
nepravidelně
2.1.2012
4.1.2012
5.1.2012
6.1.2012

7.1.2012
10.1.2012

10.1.2012
11.1.2012
11.1.2012
12.1.2012
12.1.2012
14.1.2012
19.1.2012
25.1.2012
29.1.2012
30.1.2012
31.1.2012
31.1.2012

3 za 3000,-Kč
13 za 6.500,-Kč
5 za
5.000,-Kč
39 za 45.500,-Kč
zpracování Čj: 679,793,800 - přestupky překročení rychlosti - 3/3.000,- Kč
zpracování Čj: 1000 ,1007 - přestupky překročení rychlosti - 2/2.000,- Kč

9.1.2012
10.1.2012
11.1.2012
23.1.2012

Měření rychlosti v obci Liblice, ul. Bylanská. 1 x oznámení odbor dopravy Č.j. 1151/2012
zpracování Čj. 2230,2235,2239,2241,2247,2248,2251,2253,2255/2012 - překročení
rychlosti 9/10.500,- Kč
zpracování Čj:2349,2352,2353,2354,2356,2359,2364/2012 - přestupky překročení
rychlosti 7/7.000,-Kč
zpracování Čj : 2391, 2392 2393,2394/2012 - přestupky překročení rychlosti 4/4.000,-Kč
zpracování Čj: 2395, 2396, 2397, 2399/2012 - přestupky překročení rychlosti 4/4.000,-Kč
zpracování Čj. 2515,2518,2521,2526,2529,2548/2012, rychlost 5/5000,-Kč 1xoznám.
zpracování Čj: 2793/2012 - přestupky překročení rychlosti 1/1.000,-Kč
zpracování Č.j:3071,3072,3073,3074/2012 4/4.000,-Kč

24.1.2012

Odchyt dvou štěňat v ul.Jana Kouly Čj:1013/2012 - odvoz do útulku v Lysé nad Labem
Odchyt psa v ul Vítězná Čj:1114/2012 - pes předán majitelce
Odchyt psa v ul Bezručova Čj:1281/2012 - pes předán majitelce
Odchyt psa v ul 5. května Čj:2791/2012 Výdej psa majiteli Č.j. 2791/2012

10.1.2012
11.1.2012
12.1.2012
27.1.2012
29.1.2012

24.1.2012
24.1.2012
25.1.2012
27.1.2012
31.1.2012

Odchyt psů

Součinnost s odbory MěÚ
OŽP Mě Ú Č. Brod
Oznámení o nadměrném stoupání kouře z provozovny restaurace U Černého koně.
OVV MěÚ Č. Brod Doručení písemností osobě Doručení písemností č.j. 2163,2470,2425/2012
Blokové pokuty
na místě
složenkou
Příjmy - parkovací automaty

16.1.2012
28.1.2012
24 000 Kč
33 000 Kč
6.1.2012
13.1.2012
20.1.2012
31.1.2012

Príjmy - poplatky tržnice
Poplatky - tržnice
CELKEM

13 586 Kč
19 903 Kč
17 986 Kč
25 430 Kč
0 Kč
133 905 Kč

