Přehled činností MP za měsíc prosinec 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
Tismice
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
Dohled nad veřejným pořádkem při rozsvěcení vánočního stromu na nám.A.z.Pardubic
Oznámení o poruše závory na parkovišti P+R, oprava -výměna kotouče
Oznámení o nefunkčnosti automatů č.5,6 - oprava
Oznámení o nefunkčnosti automatů č.2 - výměna kotouče
Oznámení o nefunkčnosti automatu č. 3 - oprava
Spolupráce s PČR, zadržení pachatele Tč v kempu U Podviničního rybníka
Žádost HZS o ztotožnění osob v Č. Brodě ul. 28. října - otvírání zabouchnutých dveří bytu v panelovém domě.
Spolupráce s PČR při zadržení podezřelé osoby z poškozováni cizí věci v kempu U Podviničního rybníka
Krádež jízdního kola - zajištěn kamerový záznam a předání PČR s poznatkem k osobě pachatele
Oznámení o zfetovaném muži na sídlišti, který hází kameny
Nález odcizeného jízdního kola v ul. Kollárova
Oznámení o lehké srážce vozidla se psem u BČS, oznamovatelka pokračovala dále v jízdě-prověřeno pes se zde již nenacházel.
Oznámení o napadení v domě v ul. Krále Jiřího - na místo hlídka MP, sepsán
- domluva,
ÚZ pro
sepsán
PČR.
ÚZ pro PČR
Oznámení o mladících hazející petardy v parku u Šembery. Mladíci se zde při příjezdu nezdržovali. Provedena širší obhlídka bez poznatku.
Oznámení o nefunkčním parkovacím automatu č. 6, oprava - doplnění lístků.
Oznámení o krádeži zboží v prodejně Gigan textil ul. Kollárova Český Brod - výjezd na místo vyřešeno v blokovém řízení na místě
Oznámení o pohybu 3 mužů v areálu NOVER -Klučovská - podrobná prohlídka celého areálu bez zjištění výskytu podezřelých osob.
Oznámení o volně pobíhajícím psu v obci Liblice - provedena kontrola na k.ú. Liblice - negativní
Oznámení o nálezu 4 ks štěňat v papírové krabici na parkovišti v obci Nová Ves II - předáno PČR a následně starostce obce.
Oznámení vedoucí OD Penny Market o muži, který batohem shodil 7 x 12 láhví s vínem a rozbil je. Zjištění totožnosti, předáno oprávněné osobě odkaz na OP řízení.
Úřední záznam k zastavení motorového vozidla s řidičem pod vlivem omamných a psychotropních látek. - předáno PČR.
Oznámení o pohybu podezřelého vozidla v ul. Lužická - kontrola řidiče a vozidla, pátrání negativní
Oznámení o krádeži zboží v prodejně Gigan textil ul. Kollárova Český Brod - výjezd na místo vyřešeno v blokovém řízení na místě
Oznámení o krádeži zboží v prodejně Gigan textil ul. Kollárova Český Brod - výjezd na místo vyřešeno v blokovém řízení na místě
Asistence s PČR při otevření hořícího bytu v ul.Krále Jiřího
Asistence s PČR při neshodách mezi druh - družka v ulici 28.Října
Oznámení o volně pohybujícím se psu u prodejny Penny market - zjištěn majitel psa - vyřešeno domluvou
Oznámení o nefunkčním parkovacím automatu č. 6, oprava
Oznámení o krádeži zboží v prodejně Teta na nám.A. z.Pardubic, zjištěn přestupce a věc postoupena PČR
Oznámení o výtržnosti na autobusovém nádraží ČD- poškození dveří autobusu, napadení řidiče-součinnost s PČR, zadržení pachatele, převoz na OOP
Výjezd na signál PCO budova MěÚ Č. Brod č. 70 - negativní
Oznámení o napadení před solokolvnou v ul. Tyršova - na místo hlídka MP, PČR. - vyřešeno na místě
Oznámení o nálezu 1 ks, injekční stříkačky v parku u kostela nalezeno a zajištěno
Psovod + služební pes
Pochůzková činnost v okrsku č.3
Pochůzková činnost v katastru města
Pochůzková činnost v katastru města
Pochůzková činnost v katastru města
Pochůzková činnost v okrsku č.3, 6
Dohled nad veřejným pořádkem při Silvestrovském veselí v katastru města
Přestupky a jejich řešení
§ 50/1a 200/90 krádež majetkové přest.
4/3.500Kč
ostatní
25/9.900,-Kč
přek. rychlosti
0
zákaz vjezdu
13/10.500,-Kč
Měření rychlosti - § 125c/1f3, 4 361/00
Odchyt psů
Odchyt psa, Německého ovčáka v ul.Suvorovova - dle místní znalosti pes předán majiteli
Odchyt psa, Německého ovčáka v ul.Krále Jiřího - zjištěn majitel, pes předán
Odchyt psa - kříženec jezevčíka ul. Palackého č.j. MUCB 32794/2013 - 10.12.2013 pes převezen do útulku v Lýsé nad Labem
Odchyt 2 psů v ul. Jungmannova - zjištěn majitel, psi předáni
Odchyt psa - stafordšírský teriér zlaté barvy - zjištěn majitel, vrácen majiteli, vyřízeno v blokovém řízení
Odchyt psa vlčáka v ul. Suvorovova, předání majiteli.
Součinnost s odbory MěÚ
Usměrnění provozu při zásypu štepky v ul. Klučovská proti nákladovému nádraží 2x
Odbor životního prostředí
Odbor životního prostředí
Usměrnění provozu při zásypu štepky v ul. Klučovská proti nákladovému nádraží
Odbor vnitřních věcí
Odvoz pokladní s penězi do K.B. Český Brod
Odbor vnitřních věcí
odvoz pokladní s penězi do K.B. Český Brod
Odbor vnitřních věcí
odvoz pokladní s penězi do K.B. Český Brod
Odbor vnitřních věcí
odvoz pokladní s penězi do K.B. Český Brod
Odbor vnitřních věcí
nové tiskopisy k odchytu psů a nálezům věcí
Příjmy-pokuty
na místě
složenkou
Příjmy-parkovací automaty
6.12.2013
12.12.2013
20.12.2013
31.12.2013
Příjmy- poplatky tržnice
Stánky
Celkem

Četnost
denně
denně
denně
denně
nepravidelně
nepravidelně
denně
nepravidelně
1.12.2013
3.12.2013
5.12.2013
5.12.2013
6.12.2013
7.12.2013
7.12.2013
8.12.2013
9.12.2013
9.12.2013
10.12.2013
10.12.2013
10.12.2013
12.12.2013
13.12.2013
14.12.2013
15.12.2013
15.12.2013
15.12.2013
15.12.2013
15.12.2013
16.12.2013
17.12.2013
17.12.2013
18.12.2013
18.12.2013
19.12.2013
19.12.2013
19.12.2013
20.12.2013
21.12.2013
24.12.2013
29.12.2013
5.12.2013
8.12.2013
11.12.2013
16.12.2013
21.12.2013
31.12.2013

1.12.2013
6.12.2013
9.12.2013
18.12.2013
22.12.2013
25.12.2013
2.12.2013
3.12.2013
3.12.2013
6.12.2013
12.12.2013
12.12.2013
18.12.2013
11 400 Kč
12 500 Kč
18 497 Kč
17 761 Kč
32 060 Kč
25 050 Kč
550 Kč
117 818 Kč

