Přehled činností MP za měsíc květen 2013
Obsah činnosti

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
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
Český Brod - přechody
Kontrolní činnost na přechodech před zahájení vyučování
denně
Zahrady
Kontrolní činnost z důvodu krádeže dřeva
nepravidelně
Příjem oznámení a jejich řešení
Oznámení o podezření ze spáchání přestupku v dopravě Č.j. MUCB-12065/2013
4.5.2013
Oznámení o podezření ze spáchání přestupku v dopravě Č.j. MUCB-12494/2013
9.5.2013
Asistence s HZS a ČEZ při pádu větve na vysoké napětí u ubytovny v ul. Tuchorazská
9.5.2013
Výjezd na signál PCO školka Liblice - pokles napětí
9.5.2013
Asistence s PČR při pátrání po pohřešované osobě
9.5.2013
Oznámení o krádeži alkoholu v prodejně Penny market - pachatel z místa utekl, pátrání po pachateli dle popisu, pachatel nalezen v ulici Suvorovova - vyřešeno
v blokovém řízení. Alkohol vrácen zpět na prodejnu.
10.5.2013
Kontrola řidiče vozidla, řízení OA pod vlivem alkoholu, předáno PČR.
11.5.2013
Oznámení o parkujících vozidlech na veřejné zeleni v ul. Jungmannova, 3 x parkovačka
11.5.2013
Oznámení o požívání akoholu a neslušném chování "omladiny" v parku u hřiště ul. Za Svitávkou - prověřeno negativní
11.5.2013
Oznámení o pohybujícím se vozidlu plném občanů Rómské národnosti v obci Liblice bez RZ. Vozidlo v obci zastiženo nepojízdné, osádka zkontrolována bez poznatku.
13.5.2013
Oznámení o parkujícím vozidle na veřejné zeleni v ul. Jungmannova, 1x parkovačka
15.5.2013
Oznámení o parkujícím vozidle před vjezdem do garáže v ul. Lázeňská- vyřešeno domluvou kontrolor osob na nemocenské
15.5.2013
Sběr 4 ks injekčních stříkaček v ul. Komenského u sportovní haly
15.5.2013
V 01.00 hod telefonické oznámení o alarmu na Vietnamské prodejně čp. 7 Husovo náměstí-kontakt majitele a vyčkání na místě do příjezdu majitele-objekt nenarušen
16.5.2013
Oznámení o volně pobíhajícím psu v ul. Rokycanova- prověřeno pes se již v uvedené ulici, ani v okolních nenacházel.
16.5.2013
Oznámení o muži snažícím se dostat pod záminkou návštěvy servírky do neveřejných prostor restaurace U hrabětů, muž před příjezdem hlídky sám odešel.
16.5.2013
Telefonická objednávka přes Ing. Strusku parkovacích lístků-katoučů
17.5.2013
Telefonická objednávka prázdného kontejnerku na injekční stříkačky - Terénní program výměna za plný
17.5.2013
Spolupráce s PČR OOP Český Brod na majetkové trestné činnosti na seniorech
17.5.2013
Oprava parkovacího automatu č. 2 nám. Arnošta z Pardubic - špatně usazený kotouč papíru
17.5.2013
Oznámení o krádeži pracího prášku v prodejně Penny market - pachatel z místa utekl, pachatel zadržen zaměstnancem Penny v ulici Suvorovova - vyřešeno v blokovém řízení.
17.5.2013
Oznámení o krádeži zboží v prodejně Penny Market - vyřešeno v blokovém řízení
18.5.2013
Oznámení o krádeži zboží v prodejně Penny Market - lustrace přestupce PČR - vyřešeno v blokovém řízení
18.5.2013
Dohled nad veřejným pořádkem při fotbalovém utkání SK Č.Brod - Brozany
18.5.2013
Oznámení operační důstojníka PČR o nahlášení pohybu dvou podezřelých osob v zahrádkářské kolonii za jatkami - ztotožnění osob na místě dle OP + nahlášeno PČR
23.5.2013
Oznámení o nefunkčnosti + oprava parkovacího automatu č. 3 nám. Arnošta z Pardubic - ucpaný mincovník
27.5.2013
Doplnění oleje do služebního vozidla
27.5.2013
Oznámení o přestupku - parkování vozidla Mercedes u nádraží ČD , vyřešeno domluvou
28.5.2013
Oznámení o podezření na neoprávněné kácení stromů v Českém Brodě ul. Na vyhlídce - na místě zjištěno, že je zde skutečně prováděno kácení stromu Habr a Javor
avšak na základě řádného povolení odboru životního prostředí.
28.5.2013
Spolupráce s Policii Č R OOP Český Brod , podezření z úmrtí osoby v bytě, otevření bytu v domě čp. 85 ul. Krále Jiřího,
- nezůčasněná osoba
29.5.2013
Psovod + služební pes
Dohled nad veřejným pořátkem při konání fotbalového turnaje na Kutilce, pochůzková činnost v okrsku č.5 a hřbitov, stezka Břet. Jedličky Brodského
Pochůzková činnost v okrsku č.6
Pochůzková činnost v okrsku č.5
Pochůzková činnost v okrsku č.1, 22:00 - 00:00 hod.okrsek č.1,3,5,6
Pochůzková činnost v okrsku č.3 a nádraží ČD, parkoviště u Penny marketu a prodejně Lidl, hřbitov, park u pivovarského rybníka
Pochůzková činnost v okrsku č.1, 22:00 - 00:00 hod.okrsek č.1,3,5,6
Přestupky a jejich řešení
§ 50/1a 200/90 krádež majetkové přest.
4/3.500,-Kč
ostatní
7/3.500,-Kč
přek. rychlosti
34/27.500,-Kč
zákaz vjezdu
14/9.000,-Kč
Měření rychlosti - § 125c/1f3, 4 361/00
Český Brod ul. Jungmannova
MUCB -13643,46,49,54,55,56,60,64,65,69 /2013
Český Brod ul. Klučovská
MUCB-13781,91,95/2013
Krupá
MUCB-13821,22,23,25/2013
Nová Ves II.
MUCB-14015,16/2013
Liblice
MUCB-14109,10,12,13/2013
Poříčany
MUCB-14188/89,90,91/2013
Doubravčice
MUCB- 14192,93,94,95/2013
Nová Ves II.
MUCB-14363/2013
Český Brod ul. Klučovská
MUCB-14530,36,40,43,48,14552/2013
Tuchoraz
MUCB-14598/612,617/2013
Odchyt psů
Oznámení o volně pobíhajícím psu v obci Zahrady - pes odchycen a předán majiteli - vyřešeno domluvou
Odchyt fenky Pražského krysaříka v ul. Komenského v Č.Brodě Č.j. MUCB-13531/2013 a následné předání majetelce viz ÚZ
Odchyt psa Foxterier na sídlišti Na Cihelně v Českém Brodě Č.j. MUCB-14018/2013
Odvoz psa foxteriera do útulku Lysá nad Labem
Odchyt psa nezj. rasy žloto bílé barvy v Dolánkách k.o. Doubravčice Č.j. MUCB-14196/2013
Odvoz psa do útulku v Lysé nad Labem Č.j. MUCB-14196/2013
Součinnost s odbory
MěÚ
Finanční odbor pí. Kokešová
Kontrola počtu a umístění výherních hracích automatů po provozovnách restaurací a heren v
Českém Brodě . ( U Koně, Palmička, Sport bar, Hotel Apeyron, U Ševčíků, )
Odbor tajemníka
stěhování stolů do obřadní síně na zastupitelstvo a radu
Odbor vnitřních věcí
odvoz pokladní do K.B Český Brod pro peníze a šeky MěÚ
Odbor tajemníka
stěhování stolů zpět z obřadní síně do zasedační místnosti
Odbor vnitřních věcí
pokus o doručení písemnosti MUCB 10726/2013 - negativní není zde ubytován
Odbor vnitřních věcí
odvoz pokladní do K.B Český Brod s penězi a šeky MěÚ
Odbor vnitřních věcí
odvoz pokladní do K.B. Český Brod s penězi z parkovacích automatů
Odbor vnitřních věcí
žádost o poskytnutí součinnosti-při projednávání přestupku
Odbor vnitřních věcí
odvoz pokladní do K.B Český Brod s penězi MěÚ
Odbor vnitřních věcí
odvoz pokladní do K.B Český Brod s penězi MěÚ
Odbor tajemníka
Dovoz jemně perlivých vod AQUILA pro zastupitelstvo - radu města
Finanční obdor
Asistence při rozvozu peněz po osobách se zravotním postižením
Odbor vnitřních věcí
odvoz pokladní do K.B Český Brod s penězi MěÚ
Odbor vnitřních věcí
odvoz pokladní do K.B Český Brod s penězi MěÚ
Příjmy - pokuty
na místě
složenkou
Příjmy - parkovací automaty
10.5.2013
17.5.2013
24.5.2013
31.5.2013
Příjmy- poplatky tržnice
Stánky
Celkem

8.5.2013
9.5.2013
15.5.2013
17.5.2013
20.5.2013
25.5.2013

20.5.2013
21.5.2013
21.5.2013
22.5.2013
23.5.2013
24.5.2013
25.5.2013
27.5.2013
29.5.2013
29.5.2013
10.5.2013
17.5.2013
22.5.2013
24.5.2013
27.5.2013

13.5.2013
15.5.2013
15.5.2013
15.5.2013
15.5.2013
16.5.2013
17.5.2013
22.5.2013
23.5.2013
23.5.2013
27.5.2013
27.5.2013
27.5.2013
31.5.2013
29 500 Kč
24 500 Kč
22 439 Kč
16 872 Kč
24 306 Kč
18 082 Kč
3 350 Kč
139 049 Kč

