Přehled činností MP za měsíc září 2013
Obsah činnosti
Popis činnosti
Četnost
Kontrolní a preventivní činnost
nádraží
Kontrola nástupišť , vestibulu + podchod - dodržování tabákového zákona + veřejný pořádekdenně
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 hřištidenně
tržnice
Výběr poplatků + zajištění veřejného pořádku , dohled na parkováním na tržnici
denně
Liblice
Kontrola dodržování zákazu vjezdu nákladních vozidel nad 10t
nepravidelně
Tismice
Kontrola dodržování zákazu vjezdu nákladních vozidel nad 10t
nepravidelně
Český Brod - přechody
Kontrolní činnost na přechodech před zahájením vyučování
denně
Zahrady
Kontrolní činnost z důvodu krádeže dřeva
nepravidelně
Příjem oznámení a jejich řešení
Oznámení o osobach vytahující oblečení z kontejneru o Lídlu - hlídka na místě ztotožnila tyto osoby a byl zajištěn úklid
1.9.2013
Oznámení o přestupku v dopravě Č:j. MUCB-23373/2013 - předáno na Odbor dopravy
2.9.2013
Oznámení o vyhození komunálního odpadu do kontejneru na tříděný odpad v ul.Kollárova-zprac.přestupku porušení vyhlášky o odpadech Čj:MUCB- 23433/2013
3.9.2013
Spolupráce s HZS Český Brod při likvidaci vylitého oleje na komunikaci v ul. Jungmannova
5.9.2013
Oznámení o pohybu třech osob v ul. Podskalí - výjezd na místo ztotožnění 2 mužů a jedné ženy - vykázání osob
6.9.2013
Oznámení o uložení odpadu mimo vyhrazené místo Č.j. MUCB-23917/2013
9.9.2013
Oznámení o krádeži zboží v prodejně Penny - lustrace přes PČR, vyřešeno v blokovém řízení za 1.000,-Kč
10.9.2013
Sběr injekční stříkačky na Husově náměstí
10.9.2013
Oznámení o pohybu osob které vybírají oblečení z kontejneru u Lidlu - po příjezdu hlídky MP se již u kontejneru nikdo nenacházel - negativní
10.9.2013
Oznámení o přestupku v dopravě Č:j. MUCB-24138/2013 - předáno na Odbor dopravy
11.9.2013
Oznámení o překážce v silničním provozu v ulici Prokopa Velikého - vyřešeno v blokovém řízení
14.9.2013
Oznámení o ležícím muži u kontejnerů (bývalá traktorová stanice) - dle popisu se jedná o bezdomovce, který se již na místě nenacházel
14.9.2013
Dohled nad veřejným pořádkem při konání branného dne v parku u Šembery + úkazka sl.psů a odchytových technik a pomůcek
14.9.2013
Oznámení o podnapilém muži, který ničí majetek v restauraci na nádraží - součinnost s PČR, muž předveden na OO PČR Č.Brod
16.9.2013
Oznámení z kamerového systému o ženě která vyháčkovává dveře u motorového vozidla. Hlídka na místě zjistila že se jedná o majitelku vozidla.
16.9.2013
ověření majitele přes PČR + zjištění totožnosti.
16.9.2013
Oznámení o psu volně se pohybujícím v obci Štolmíř. Proveden odchyt a převoz do útulku
17.9.2013
oznámení o odstaveném vozidlu v ul. Boženy Němcové - negativní
17.9.2013
Oznámení HZS o nemožnosti vyjet s vozidly z areálu kvůli parkujícím vozidlům - vyřešeno domluvou s majiteli vozidel
17.9.2013
Oznámení o přestupku v dopravě Č.j. MUCB-24777/2013 - předáno na Odbor dopravy
18.9.2013
Oznámení o odstaveném OA SEAT RZ 2SH 9185 v ul. Boženy Němcové - lustrace v PATRMV negativní vozidlo uzamčené
18.9.2013
Oznámení o krádeži v prodejně textilu ul.Kollárova - vyřešeno na místě v blokovém řízení za 1.000,-Kč
19.9.2013
Oznámení o ležícím muži ve škarpě u bývalého Cukrovaru - muž probuzen a odkázán k bydliští
21.9.2013
Oznámení o přestupku v dopravě Č:j. MUCB-25052/2013 - předáno na Odbor dopravy
21.9.2013
Oznámení o osobě která v ul. Kollárova se dotazuje na smlouvy o distribuci elektřiny - osoba stotožněna
26.9.2013
Vrácení nalezených písemností majiteli
26.9.2013
Spolupráce s IZS při dopravní nehodě NA (utržená krajnice) v ul. Zborovská - usměrňování dopravy
26.9.2013
Oznámení o odložení odpadků mimo vyhrazené místo Č.j. MUCB-25705/2013- vyřešeno v blokovém řízení na místě
27.9.2013
Oznámení o žebrajicím muži na nádraží - po příjezdu hlídky na místo se v daném místě již nikdo žebrajicí nepohyboval.
30.9.2013
Psovod + služební pes
Pochůzková činnost v okrsku č.4
2.9.2013
kontrolní činnost v areálu Kutilka na akci Město v pohybu - do 19:00 hod.
7.9.2013
Pochůzková činnost v okrsku č.2
11.9.2013
Ukázka výcviku služebních psů s dinamickou ukázkou na Branném dni
14.9.2013
Dohled nad veřejným pořádkem při konání fotbalového turnaje na Kutilce, pochůzková činnost v okrsku č.3
21.9.2013
Pochůzková činnost v okrsku č.6
26.9.2013
Přestupky a jejich řešení
§ 50/1a 200/90 krádež
majetkové přest.
2/2.000,- Kč
ostatní
25/7.700,-Kč
přek. rychlosti
38/40.000,-Kč
zákaz vjezdu
42/31.000,-Kč
Měření rychlosti - § 125c/1f3, 4 361/00
v obci Liblice
Č.j. MUCB - 23369,70,72/2013
2.9.2013
Jungmannova
Č.j. MUCB - 23804,08,09,10,11/2013
6.9.2013
v obci Tuchoraz
Č.j. MUCB - 24389,91,93,94/2013
13.9.2013
v obci Poříčany
Č.j. MUCB - 24630,31,32,24633/2013
17.9.2013
Měření rychlosti Klučovská
Č.j. MUCB - 24596,24598.24602/2013
17.9.2013
v obci Krupá
Č.j. MUCB - 25048,49,50,51,54/2013
21.9.2013
v oci Tismice
Č.j. MUCB - 25209,212,213,215/2013
23.9.2013
Jungamnnova
Č.j. MUCB - 25348,351,353,355,357/2013
24.9.2013
v obci Doubravčice
Č.j. MUCB 25504,5,7,10,12/2013
25.9.2013
Odchyt psů
V ul. Kollárova, Čj. MUCB-23635/2013 - odvoz do útulku Lysá nad Labem 5.9.2013
4.5.2013
V obci Štolmíř Č.j MUCB - 24634, odvoz do útulku Lysá nad Labem 17.9.2013
17.9.2013
Součinnost s odbory MěÚ
2.9.2013
odbor vnitřních věcí
doručení písemnosti
odbor tajemníka a vedení města
zajištění BESIP při konání akce Město v pohybu
2.9.2013
odbor vnitřních věcí
odvoz pokladní do K.B Český Brod s penězi MěÚ
5.9.2013
odbor vnitřních věcí
odvoz pokladní do K.B Český Brod pro peníze MěÚ
11.9.2013
odbor sociálních věcí
odvoz pracovnic do obce Tuchoraz
13.9.2013
odbor vnitřních věcí
odvoz pokladní do Prahy na Krajský úřad
16.9.2013
odbor vnitřních věcí
odvoz pokladní do K.B Český Brod s penězi MěÚ
17.9.2013
odbor vnitřních věcí
odvoz pracovnice do archivu v nemocnici a kontrola celé budovy
17.9.2013
odbor vnitřních věcí
odvoz pracovnic do archivu v nemocnici -pokutové bloky Č.j. 975/2007
23.9.2013
odbor vnitřních věcí
odvoz pokladní do K.B Český Brod s penězi MěÚ
24.9.2013
odbor vnitřních věcí
odvoz pokladní do K.B Český Brod pro peníze MěÚ lesní den
25.9.2013
odbor vnitřních věcí
odvoz pokladní do K.B Český Brod s penězi MěÚ
26.92013
Příjmy-pokuty
na místě
27 200 Kč
složenkou
53 500 Kč
Příjmy-parkovací automaty
5.9.2013
16 376 Kč
13.9.2013
21 216 Kč
24.9.2013
19 060 Kč
30.9.2013
13 541 Kč
Příjmy- poplatky tržnice
Stánky
2 990 Kč
Celkem
153 883 Kč

