Přehled činností MP za měsíc leden 2014
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
Asistence s PČR při zajištění a převezení podnapilé osoby na OOP Český Brod k dalším úkonům
Oznámení o krádeži v OD PENNY MARKET Český Brod. - Zjištění 2 pachatelů přečinu krádeže a držení OPL předání PČR OO Č. Brod k provedení dalších opatření.
Asistence hlídce PČR OO Český Brod při zákroku v domě č.p. 1258 - zadržení pachatele násilné trestné činnosti .
Oznámení o odcizení finanční hotovosti 1000,-Kč - Bez podezření z tr. činu či přestupku - oznamovatel odkázán na občansko-právní řízení
Oprava závory parkoviště u nádraží ČD
Sběr injekční stříkačky v ulici Na Louži
Oznámení o pohybu divočáka na nákladovém nádraží - prověřeno negativní, informováno místní myslivecké sdružení
Oznámení o ležícím muži v ulici Jana Kouly - hlídka MP přivolala ZZS - převoz muže do Nemocnice Kolín
Oprava závory parkoviště u nádraží ČD
Signál PCO MŠ Liblice - výjezd, kontrola objektu.
oznámení o sedícím muži na chodníku ul. Jungmannova, na místě zjištěno, že muž zde čeká na kamaráda, není zraněn pouze odpočívá.
oznámení o pálení plastů v ul. Masarykova Český Brod, přivolán HZS
Oznámení o prasklém vodovodním potrubí ul.K Dolánkám - předáno fa.Veolia
Oznámení o krádeži v OD Lidl Český Brod. - Zjištění 2 pachatelů přečinu krádeže a držení OPL předání PČR OO Č. Brod k provedení dalších opatření.
Oznámení o alarmu v budově polikliniky ordinace MUDr.Blažková - prohlídka objektu - negativní
Oznámení o ženě, která na silnici I/12 sedí delší dobu ve vozidle - podezření na zdravotní potíže. Oznámení negativní
Doplnění lístků do parkovacího automatu číslo 3.
Oznámení o krádeži zboží v prodejně Penny Český Brod - vyřešeno v blokovém řízení
Oznámení o muži, který svým chováním a zjevem obtěžuje cestující na nádraží v Českém Brodě. Řešeno domluvou, muž následně vykázán z prostoru nádraží
Oznámení o žebrajícím muži na nám.A.z.Pardubic - muž ztotožněn a vykázán z místa
Spolupráce s PČR při odchytu psa v bytě ul.Krále Jiřího - majitelka bytu převezena do psychyatrické léčebny Kosmonosy
Nález jízdního kola na BČ Pap oil Český Brod
Oprava parkovacího automatu č.3
Oznámení o muži zanedbaného zevnějšku budícího pohoršení v budově nádraží ČD - vyřešeno domluvou.
Oznámení o krádeži v OD Gigan texil Český Brod. - vyřešeno v blokovém řízení
Oznámení o krádeži v OD Gigan texil Český Brod. - vyřešeno v blokovém řízení
Součinnost s PČR při noční akci
Oprava parkovacího automatu u pošty č. 3
Oznámení o špatně zaparkovaném vozidle na náměstí Arnošta z Pardubic, majitel zjištěn, věc vyřešena domluvou.
Oznámení o docházejících lístcích v parkovacím automatu u nádraží ČD - výměna kotouče s parkovacími lístky
Oznámení o podnapilém muži, který obtěžuje občany na autobusové zastávce v ul. Jana Kouly - vyřešeno domluvou
Oznámení o výskytu spícího smradlavého bezdomovce na lavičce před rentgenem v nemocnici Český Brod - bezdomovec vykázán
Psovod + služební pes
Pochůzková činnost nám. Arnošta z Pardubic, Hosovo nám. Jungmanova, parky u Šembery , sportovní areál Kutilka
Pochůzková činnost NOČNÍ sídliště, kontrola koupaliště - bezdomovci , kontroly parků u Šembery
Pochůzková činnost nám. Arnošta z Pardubic ,Husovo nám., Krále Jiřího , kontrola nádraží, Jana Kouly , kontrola hřbitova,parky u Šembery, Palackého
Pochůzková činnost nám. Arnošta z Pardubic, Jungmanova, parky u Šembery , sportovní areál Kutilka
Součinnost s PČR při noční akci , kontola heren, barů, restaurací, noční kontrola vlakového nádraží, přítomnost psovodů při noční dopravně bezpečnostní akci
Pochůzková činnost park na Škvárovně, Ruská - kontrola garáží, Pod Velkám Vrchem, Klučovská , V Chobotě, Kollárova
Pochůzková činnost nám. Arnošta z Pardubic, Husovo nám., Krále Jiřího , kontrola nádraží, Jana Kouly , kontrola hřbitova, kontrola parku u pivovaru, Palackého
Přestupky a jejich řešení
§ 50/1a 200/90 krádež majetkové přest.
3/3.000,- Kč
ostatní
12/6.000,-Kč
přek. rychlosti
78/57.500,-Kč
zákaz vjezdu
7/7.000,-Kč
Měření rychlosti - § 125c/1f3, 4 361/00
ul.Jungmannova č.j. MUCB 170, 173, 174, 177, 180, 183, 186, 188, 189, 191, 192/2014
ul.Jungmannova,Klučovská, Zborovská č.j. MUCB 463, 464,465, 467,485,501,504,513,536/2014
ul. Jungmannova, Klučovská, Zborovská čj. MUCB-572,578,586,617,627,635,644,659,665,666,667,668, 669,670, 671/2014
ul. Jungmannova, Tuchorazská, Žižkova Čj. MUCB-849,851,853,855,856,858,860,861,863/2014
obec Krupá Čj. MUCB-976,977,978,980,981,982,983,984/2014
obec Poříčany Č.j. 985,6,7,8,9/2014
obec Tismice Čj. MUCB- 1190,1191/2014
obec Český Brod ul. Klučovská, Zborovská Č.j. MUCB - 1308/2014
ul. Jungmannova č.j. MUCB:1511,1522,1527,1538,1559,1560, 1561, 1562, 1564, 1566/2014
ul. Klučovská, Zborovská, čj. MUCB-1692,1694,1695/2014
obec Nová Ves II, Č.j. MUCB 1817,1819,1821,1822, 1823/2014
Odchyt psů
Odchyt psa, Německého ovčáka v ul.Ruská - zjištěn majitel, pes předán
Odchyt psa - kříženec ul. Marie Majerové č.j. MUCB 1/2014 - 2.1.2014 pes převezen do útulku v Lýsé nad Labem
Odchyt psa - ul. Žitomířská, - zjištěn majitel, pes předán
Odchyt psa ul. Za nemocnicí - zjištěn majitel, pes předán, čj. MUCB- 2617/2014, předáno na odbor životního přostředí.
Součinnost s odbory MěÚ
součinnost s odbor VV
převoz peněz KB
součinnost s odbor VV
převoz peněz KB
součinnost s odborem tajemníka
převoz krabic na výstavu Brody v Brodě
součinnost s odborem VV
převoz peněz KB
součinnost s odborem VV
převoz peněz KB
součinnost s fin. odborem
počítání tříkrálové sbírky
součinnost se stavebním odborem
odvoz pracovnice na jednání Doubravčice, Tismice
součinnost s odborem VV
převoz peněz KB
součinnost s odborem VV
převoz peněz KB
součinnost s odborem VV
převoz peněz KB
součinnost s odborem dopravy
předání přestupku v dopravě MUCB-Č.j 2577/2104
součinnost s odborem VV
převoz peněz KB
Příjmy-pokuty
na místě
složenkou
Příjmy-parkovací automaty
10.1.2014
17.1.2014
23.1.2014
23.1.2014 nádraží
31.1.2014
31.1.2014 nádraží
Příjmy- poplatky tržnice
Stánky
Celkem

Četnost

denně
denně
denně
denně
nepravidelně
denně
nepravidelně
1.1.2014
3.1.2014
3.1.2014
4.1.2014
5.1.2014
6.1.2014
6.1.2014
6.1.2014
7.1.2014
7.1.2014
8.1.2014
8.1.2014
10.1.2014
10.1.2014
11.1.2014
12.1.2014
14.1.2014
14.1.2014
16.1.2014
17.1.2014
17.1.2014
20.1.2014
22.1.2014
22.1.2014
22.1.2014
22.1.2014
23.1.2014
24.1.2014
27.1.2014
28.1.2014
28.1.2014
30.1.2014
6.1.2014
10.1.2014
18.1.2014
22.1.2014
23.1.2014
28.1.2014
29.1.2014

3.1.2014
7.1.2014
8.1.2014
9.1.2014
11.1.2014
12.1.2014
13.1.2014
14.1.2014
15.1.2014
16.1.2014
19.1.2014
1.1.2014
1.1.2014
24.1.2014
27.1.2014
6.1.2014
7.1.2014
10.1.2014
10.1.2014
14.1.2014
15.1.2014
16.1.2014
16.1.2014
17.1.2014
17.1.2014
25.1.2014
28.1.2014
35 500 Kč
38 000 Kč
20 432 Kč
19 236 Kč
14 934 Kč
600 Kč
17 106 Kč
200 Kč
350 Kč
146 358 Kč

