Přehled činností MP za měsíc červen 2013
Obsah činnosti
Popis činnosti
Kontrolní a preventivní činnost
nádraží
Kontrola nástupišť , vestibulu + podchod - dodržování tabákového zákona + veřejný pořádek
hřbitov
Pochůzková činnost uvnitř hřbitova - prevence + veřejný pořádek
parky v ČB + hřiště
Pochůzková činnost - venčení psů / řešení přestupků / + veřejný pořádek v parcích a na hřišti
tržnice
Výběr poplatků + zajištění veřejného pořádku , dohled na parkováním na tržnici
Liblice
Kontrola dodržování zákazu vjezdu nákladních vozidel nad 10t
Český Brod - přechody
Kontrolní činnost na přechodech před zahájení vyučování
Zahrady
Kontrolní činnost z důvodu krádeže dřeva
Příjem oznámení a jejich řešení
Součinnost s IZS + kontrola stavu toků při dosažení 3. povodňového stupně. Plnění úkolů povodňové komise.
Součinnost s IZS + kontrola stavu toků při dosažení 3. povodňového stupně. Plnění úkolů povodňové komise + řešení oznámení občanů - zaplavené sklepy a jímky
Kontrola toků v KO Český Brod
Řešení dopravy před nádražím ČD, parkování vozidel na rozestavěném P+R parkovišti
Oprava parkovacího automatu - výměna kotouče s lístky
Oznámení o ženě (pravděpodbně pod vlivem omamných látek), která se dobývá do domu v ul.Krále Jiřího, kde nebydlí- žena vykázána na nádraží směr Praha
Rozvoz vysoušečů do obce Liblice čp. 51
Oprava parkovacího automatu č. 5 - výměna kotouče s lístky
Součinnost s PČR a RZS - muž vyhrožující sebevraždou na parkovišti před hřbitovem Český Brod
Oznámení o nálezu injekční stříkačky na chodníku před čp. 1444 ul. U Studánky- výjezd na místo a provedení sběru 1 ks injekční stříkačky
10.6.2013
Oznámení o nálezu injekční stříkačky na slepé koleji - výjezd na místo a provedení sběru 1 ks injekční stříkačky
Omezení na osobní svobodě - podezření ze spáchání t.č. - předáno PČR
Oznámení o krádeži v OD LIDL , řešeno na místě v blokovém řízení
Oznámení o samovolném rozjetí OMV ŠKODA FABIA v ul. Žižkova - Předáno PČR Český Brod k provedení dalších opatření
Oznámení o špatném parkování vozidla v ul. Lázeňská - vyřešeno domluvou
Oprava automatu č. 3 - ucpaný mincovník
Převzetí parkovacího systému na parkovišti P+R na nádraží
BESIP při grafických úpravách zdi žáky ZŠ
Oznámení o založení černé skládky u zadního vchodu hřbitova - sepsáno oznámení čj.MUCB 16402/2013
Oznámení o ležícím podnapilém muži v ulici Vítězná před gymnáziem - hlídka MP na místo muž vzbuzen, který poté z místa odešel do místa svého trv. Bydliště
BESIP při grafických úpravách zdi žáky ZŠ
Usměrňování provozu při zalévání CITY bloků v ul. Zborovská a Palackého
Kontrola barů a heren v ulici Krále Jiřího
Oznámení PČR o pokusu krádeže osobního automobilu v ul. Kollárova - pachatel zadržen , asistence PČR při převozu odcizeného vozidla
Oznámení o možném požáru v ulici Polomská nebo V Chobotě - prověřeno negativní
Oznámení o parkujícím vozidle před vjezdem domu čp. 40 nám. A.z. Pardubic - výzva pro nepřítomného řidiče následně vyřešeno domluvou
Oprava automatu č. 6 - ucpaný mincovník
Součinnost s IZS + kontrola stavu toků.Plnění úkolů starosty + spolupráce s TS + řešení oznámení občanů - zaplavené sklepy, jímky, zahrádky v obci Liblice a Štolmíř
Oznámení o parkování před garáží v ul. Lázeňská - výzva pro nepřítomného řidiče, následně vyřešeno domluvou
Oznámení o uložení odpadu mimo určené místo - sepsáno oznámení čj.MUCB 17532/2013
Sběr uhynulého zvířete Č.j. MUCB-17542/2013
Psovod + služební pes
Pochůzková činnost v okrsku č.3, kontrola toků v katastru Český Brod
Pochůzková činnost v okrsku č.4
Zajištění policistů OOP Český Brod při střežení pachatele tr. činnosti
Dohled nad veřejným pořádkem při konání fotbalového turnaje na Kutilce, pochůzková činnost v okrsku č.1
Pochůzková činnost v okrsku č.3
Pochůzková činnost v okrsku č.6
Pochůzková činnost v okrsku č.1
Přestupky a jejich řešení
§ 50/1a 200/90 krádež
majetkové přest.
3/1.500,-Kč
ostatní
14/7.500,-Kč
přek. rychlosti
46/41.000,-Kč
zákaz vjezdu
16/12.000,-Kč
Měření rychlosti - § 125c/1f3, 4 361/00
v obci Liblice
č.j.MUCB 15248/2013
v obci Doubravčice
Č.j.MUCB 15336,37,38,39,40/2013
Český Brod ul. Klučovská
čj. MUCB-15450, 52, 53,54,55, /2013
v obci Poříčany
1x oznámení Č.j. MUCB- 15457/2013 , Čj MUCB 15459/2013
Český Brod ul. Klučovská
čj. MUCB-15776,79,81,82,86,99,15810,811,814,819/2013
Český Brod ul. Klučovská
č.j.MUCB 15950,72,73/2013
Liblice ul. Bylanská
Č.j. MUCB-16144,46,48,48/2013
v obci Tismice
Čj. MUCB-16239,40,41,42,44/2013
v obci Tuchoraz
1x oznámení Čj. MUCB-16245,47,48/2013
v obci Český Brod ul. Jungmannova
Č.j. MUCB-16857,58,60,62/2013
v obci Nová Ves II
1x oznámení čj.MUCB-16865/2013, č.j. MUCB-16863/2013
Český Brod ul. Klučovská
1x oznámení čj. MUCB-17460/2013, čj.MUCB-17456,57,58,59/2013
Odchyt psů
Odchyt psa, rasy Dobrman v obci Liblice č.j. MUCB 15821/2013
odvoz psa, rasy Dobrman v obci Liblice č.j. MUCB 15821/2013
Součinnost s odbory MěÚ
Součinnost s bezpečnostním ředitelem
dokumentace k použití vysoušecích přístrojů v Liblicích
kontrola stavu toku Šembery - odpouštění Podviničního rybníka
odbor vnitřních věcí
doručení písemnosti Č.j. MUCB-14750/2013
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 vnitřních věcí
doručení písemnosti Č.j. MUCB-15547/2013
odbor ŽP
doručení info. letáku o možnosti bezplatného rozboru vody ze studní - povodní postižené ulice
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 Krizového řízení
Kontrola vodních toků v k.o. Český Brod, Liblice, Zahrady
odbor tajemníka
stěhování stolů z obřadní síně
odbor vnitřních věcí
odvoz pokladní do K.B Český Brod s penězi MěÚ
Příjmy - pokuty
na místě
složenkou
Příjmy - parkovací automaty
Výběr parkovacích automatů ze dne 7.6.2013
Výběr parkovacích automatů ze dne 14.6.2013
Výběr parkovacích automatů ze dne 21.6.2013
Výběr parkovacích automatů ze dne 28.6.2013
Stánky
Celkem

Četnost
denně
denně
denně
denně
nepravidelně
denně
nepravidelně
2.6.2013
3.6.2013
4.6.2013
4.6.2013
4.6.2013
5.6.2013
6.6.2013
7.6.2013
7.6.2013
10.6.2013
11.6.2013
13.6.2013
13.6.2013
15.6.2013
17.6.2013
17.6.2013
17.6.2013
17.6.2013
19.6.2013
19.6.2013
20.6.2013
20.6.2013
20.6.2013
20.6.2013
21.6.2013
22.6.2013
25.6.2013
26.6.2013
28.6.2013
30.6.2013
4.6.2013
12.6.2013
12.6.2013
15.6.2013
19.6.2013
22.6.2013
27.6.2013

5.6.2013
6.6.2013
7.6.2013
8.6.2013
11.6.2013
12.6.2013
13.6.2013
14.6.2013
15.6.2013
21.6.2013
22.6.2013
27.6.2013
12.6.2013
13.6.2013
5.6.2013
7.6.2013
10.6.2013
12.6.2013
13.6.2013
13.6.2013
14.6.2013
21.6.2013
24.6.2013
26.6.2013
27.6.2013
28.6.2013
32 000 Kč
30 000 Kč
17 215 Kč
20 163 Kč
17 333 Kč
17 692 Kč
2 650 Kč
137 053 Kč

