Přehled činností MP za měsíc duben 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
Součinnost s PČR, odvoz 3 osob v pátrání na OOP Český Brod
Oznámení o pohybu osoby v kapuci v obci Liblice, která obchází nemovitosti - negativní
Oznámení o krádeži zboží v prodejně Penny market - vyřešeno na místě v blokovém řízení 1.000,-Kč
Nález registrační značky - odesláno na odbor správních agend hlavního města Prahy
Oznámení p. Hájka o parkujícím vozidle na veřejné zeleni. Vyřešeno na místě
Oznámení o vloupání do automatu na nádraží ČD - pachatelé zadrženi a předáni PČR k provedení dalších opatření. Č.j. MUCB 10300/2014
Oznámení o ležícím bezdomovci na parkovišti v ulici Suvorovova x Palackého - hlídka na místě zjistila bezdomovce, kterého po uklizení místa vykázala
Oznámení o nálezu injekční stříkačky v ul. Na Cihelně - zajištění stříkačky k likvidaci
Oznámení o poškozování dětského hřiště a rušení nočního klidu v parku u Šembery - zjištěno 6 mladistvých osob, vykázání z místa řešeno na místě domluvou
Oznámení o nefunkčnosti automatu na platbu na nádraží ČD. Oznamovatelce umožněn odjezd z parkoviště a následně proveden servis.
Oznámení o ležícím podnapilém muži v čekárně nádraží ČD - vyřešeno na místě domluvou.
Oznámení o ležícím muži u křižovatky v ul. Klučovská - osoba předána RZS.
Asistence policii ČR při pátrání po pohřešovaném třináctiletém chlapci.
Oznámení o spícím podnapilém muži v občerstvení Ječmínek - muž byl po domluvě vykázán.
Oznámení o muži, který je deziorientovaný a nemůže najít domov důchodců - muž naložen a odvezen zpět do penzionu Anna
Oznámní o nálezu injekční stříkačky ul. V Chobotě - zajištění stříkačky k likvidaci
Oznámení o zapomenutém kufru a následném odcizení tohoto kufru v ul. Na Cihelně - předáno s poznatkem k osobě pachatele PČR
Oznámení o nefunkčím parkovacím automatu U Pošty-výměna kotouče lístků
Asistence s PČR při zajištění plynulosti provozu u dopravní nehody mezi obcemi Č.Brod a Klučov
Oznámení o poškození oken v ul. 28. října. Na místě předáno PČR , zjištění pachatele a asistence PČR při jeho převozu na služebnu.
Asistence s PČR při zajištění plynulosti provozu u dopravní nehody na silnici č.12 Praha - Kolín
Oznámení o ženě volají o pomoc z okna bytu - po příjezdu hlídek MP a PČR na místo již byl klid - napadená žena nechtěla podat oznámení
Oznámení o podnapilém muži, který odmítá zaplatit útratu v restauraci Černý Kůň - součinnost s PČR muž po zaplacení útraty odvezen na své trvalé bydliště
Oznámení o injekční stříkačce v ul.Šafaříkova - sběr injekční stříkačky + následná likvidace
Dohled nad veřejným pořádkem při fotbalovém utkání Na Kutilce - SK Č.Brod - Vyšehrad Praha
Dohled nad veřejným pořádkem v Zahradách při konání ultracrosu v běhu (Pošuk)
Oznámení o rvačce 2 mužů nám. Husovo u Sportbaru, zadokumentováno kamerovým dohledem, asistence PČR při zjištění pachatele a poškozeného, podezření z TrČ.
Oznámení o pálení odpadu v ul. Ruská - kontrola Škvárovny, negativní
Oznámení o spícím podnapilém muži v parku u Šembery - muž byl po domluvě vykázán.
Oznámení o žebrajícím bezdomovci u Penny marketu - bezdomovec vykázán
Oznámení o napadení dvou mužů v ul. Jana Kouly - předáno na místě PČR
Psovod + služební pes
Pochůzková činnost sídliště, kontrola koupaliště a areál Kutilka , kontroly parků u Šembery, park na Škvárovně
Pochůzková činnost nám. Arnošta z Pardubic, Husovo nám., Krále Jiřího, kontrola nádraží, Jana Kouly, kontrola hřbitova, parky u Šembery, Palackého
Pochůzková činnost NOČNÍ stezka Břetislava Jedličky Brodského, Liblice , Cukrovarská , Krále Jiřího , kontrola nádraží
Pochůzková činnost sídliště, kontrola koupaliště a areál Kutilka - dohled nad veřejným pořádkem při fotbalovém utkání, kontroly parků u Šembery
Pochůzková činnost NOČNÍ park na Škvárovně, Ruská - kontrola garáží, Pod Velkám Vrchem, Klučovská , V Chobotě, Kollárova, Štolmíř, Liblice
Pochůzková činnost nám. Arnošta z Pardubic, Husovo nám., Krále Jiřího, kontrola nádraží, Jana Kouly, NOČNÍ kontrola hřbitova, parky u Šembery, Palackého
Pochůzková činnost v ul. Žitomířská, B.Smetany, Jana Koziny, Štolmířská, Na Vyhlídce, Na Vanderkách, Sokolovská, 5.května, Masarykova, NOČNÍ Štolmíř
Pochůzková činnost NOČNÍ parky podél potoka Šembery, areál Kutilka a tenisu, hřbitov
Pochůzková činnost v ul. Prokopa Velikého, Jatecká, Na Regulaci, stezka Břet. Jedličky Brodského, Školní, Bylanská, Přistoupimská, U Nouzováku
Přestupky a jejich řešení
§ 50/1a 200/90 krádež majetkové přest.
1/1.000,-Kč
ostatní + TPZOV
23/10.200,-Kč
přek. rychlosti
130/91.500,-Kč
zákaz vjezdu
9/4.500,-Kč
Měření rychlosti - § 125c/1f3, 4 361/00
v obci Krupá, MUCB- Č.j - 10051,54,57,61, 62, 80, 85, 86/2014
Jungmannova ulice MUCB - Č.j. 10151, 53, 55, 57, 59, 63, 66, 68, 69, 71, 72, 74, 77, 79, 80, 84, 87, 88, 89/2014
v obci Krupá, MUCB- Č.j - 10289,91,92,93,94,95,96,97,98,99/2014
v obci Nová Ves II., MUCB- Č.j - 10460,68,71,74,76,/2014
v obci Liblice MUCB- Č.j - 10623,4,5/2014
Český Brod ul. Jungmannova čj. MUCB-11593,597,600,601,605,614,615, 616/2014
v obci Český Brod ul. Klučovská MUCB- Č.j. - 11699, 11701, 08.12,17,19,24,25,27,11728/2014
v obci Krupá Č.j. 11729,30,31,32,34,35,37,38,39,40,41,43,44,45,47,48,49,50/2014
v obci Krupá MUCB, Č.j - 11766,67,68,69,70,71,11772/2014
Český Brod ul. Jungmannova čj. MUCB-12188,189,195,196,197,198,200,186,183,173,168,166,154,157,159,153,156, 314,315,316,317,319,320/2014
v obci Tuchoraz čj. MUCB-12202,204,192,194,191/2014
v obci Český Brod ul. Klučovská Č.j. MUCB - 12278,81,88,98,99,300,302/2014
v obci Tismice Č.j. MUCB - 12312/2014
v obci Doubravčice Č.j. MUCB - 12478,82,92/2014
v obci Český Brod ul. Jungmannova Č.j. MUCB-12615,18,19,20,23/2014

Četnost

denně
denně
denně
denně
nepravidelně
denně
nepravidelně
1.4.2014
2.4.2014
3.4.2014
3.4.2014
5.4.2014
5.4.2014
8.4.2014
8.4.2014
8.4.2014
11.4.2014
14.4.2014
14.4.2014
15.4.2014
16.4.2014
16.4.2014
17.4.2014
18.4.2014
18.4.2014
19.4.2014
21.4.2014
22.4.2014
23.4.2014
25.4.2014
26.4.2014
26.4.2014
26.4.2014
26.4.2014
26.4.2014
29.4.2014
29.4.2014
29.4.2014
3.4.2014
8.4.2014
9.4.2014
12.4.2014
13.4.2014
16.4.2014
19.4.2014
23.4.2014
28.5.2014

2.4.2014
3.4.2014
5.4.2014
7.4.2014
8.4.2014
17.4.2014
18.4.2014
18.4.2014
21.4.2014
24.4.2014
24.4.2014
25.4.2014
25.4.2014
28.4.2014
29.4.2014

Odchyt psů
Odchyt feny Rottweilera v ul. Klučovská - zjištěn majitel, předání psa majiteli a zajistění opravy oplocení pozemku č.p. 146 v ul. Klučovská
Odchyt feny křížence, hnědé barvy v ul.Zborovská Č.j. MUCB 12322/2014 - dne 28.5.2014 odvezena do útulku Velas Lysá nad Labem
Odchyt psa křížence jezevčíka barvy krémové ul. Sokolská Č.j. MUCB-126242014

19.4.2014
26.4.2014
29.4.2014

Součinnost s odbory MěÚ
odbor vnitřních věcí
skládání krabic na volby do EP
odvoz pokladní do K.B. Český Brod
odbor vnitřních věcí
2x provedení testu na drogy pro TS
technické služby
1 x provedení testu na drogy pro OSV
odbor sociálních věcí
odvoz pokladní do K.B. Český Brod
odbor vnitřních věcí
Konzultace s TS a pracovníkem KD ohledně umístění sloupu pro kameru
odvoz pracovnice OŽP do
do Liblic
liblic
odvoz pokladní do K.B. Český Brod
odbor dopravy - oznámení o přestupku
Č.j. MUCB - 12442,450,454,459,501,510,521,528/2014/2014
odvoz pokladní do K.B. Český Brod
odbor vnitřních věcí

1.4.2014
1.4.2014
1.4.2014
3.4.2014
11.4.2014
14.4.2014
23.4.2014
24.4.2014
28.4.2014
29.4.2014

Příjmy-pokuty
na místě
složenkou
Příjmy-parkovací automaty
11.4.2014
18.4.2014
30.4.2014
Příjmy- poplatky tržnice
Stánky
Celkem

59 700 Kč
46 500 Kč
49 500 Kč
21 393 Kč
31 994 Kč
2 500 Kč
211 587 Kč

