Přehled činností MP za měsíc červen 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 zahájením vyučování
Zahrady
Kontrolní činnost z důvodu krádeže dřeva
Příjem oznámení a jejich řešení
Servis u parkovacích automatů č.2,3 - z důvodu výměny parkovacích lístků.
Oznámení o pokálení mašinky na dětském hřišti. Předána TS Český Brod- vyčištěno, vydesinfikováno.
Oznámení o feťácích, kteří se schovávávají v parku na Škvárovně. - Prověrka místa negativní.
Dohled nad VP při konání divizního fotbalového utkání.
Oznámení operačního důstojníka PČR Kolín o skupině podnapilých osob v ul. 28. října, kteří ruší noční klid - prověřeno negativní.
Oznámení kamerového dohledu o ohni, který hoří v prostoru za hřbitovem - na místě zjištěno zahoření vykácených jabloní v bývalém sadu - zajištění uhašení HZS.
2x Oznámení o zaběhlém psu na nádraží Český Brod - pes odchycen a předán majiteli.
Oznámení o špatném parkování v ul. Jiřího Wolkera - vyřešeno domluvou.
Oznámení - neoprávněný vstup osob na školní pozemek ul. Žitomířská v nočních hodinách - z ředitelem domluvena pravidelná noční kontrola areálu.
Oznámení - v ul. U slepé koleje leží na zemi žena - na místě zjištěna žena z obce Štolmíř v podnapilém stavu, osoba odvezena vozidlem domů.
Oznámení o špatném parkování v ul. Krále Jiřího - vyřešeno domluvou.
Předvedení osoby na OO PČR Č.Brod, z důvodu dodání osoby do výkonu trestu.
Oznámení o nefunkčním parkovacím automatu č. 1 nám. A.z. Pardubic - doplně parkovacích lístků.
Oznámení o přestupku v dopravě Č.j. MUCB-17161/2014 - překročení rýchlosti v obci Krupá § 125c/1f2 zák. č. 361/2000Sb.
Oznámení - závada automatu č. 3, závada odstraněna.
Oznámení - závada automatu č. 1. závada neodstraněna, předáno servisní firmě.
Oznámení o krádeži zboží v prodejně PENNY Český Brod - výjezd na místo projednání přestupku § 50/1a) zák. č. 200/90 Sb. v blokovém řízení.
Oznámení o nefunkční závoře parkoviště u nádraží - proveden servis, výměna kotouče parkovacích lístků.
Oznámení o závadě parkovacího automatu č. 3, závada odstraněna.
Oznámení o krádeži zboží v prodejně PENNY Český Brod - výjezd na místo projednání přestupku § 50/1a zák. č. 200/90 Sb. v blokovém řízení.
Oznámení -poplach na objektu kina Český Brod- výjezd na místo objekt nenarušen negativní.
Oznámení o přestupku v dopravě Č.j. MUCB-17643/2014 - překročení rychlosti ul. Klučovská § 125c/1f4 zák. č. 361/2000Sb.
Oznámení o pohybu velkého černého psa mezi Štolmíří a Černíky. Prověrka negativní.
Oznámení o skupině osob v parku u Šembery, kteří jsou příliš hluční - výjezd na místo, přítomní byli vyzváni, aby se ztišili, případně opustili park.
Oznámení o podnapilém muži, který spadl do potoka Šembery - výjezd na místo + ZZS, HZS - převoz na protialkoholní záchytnou stanici Č.j. MUCB 17654/2014
Oznámení o krádeži zboží v prodejně PENNY Český Brod - výjezd na místo projednání přestupku § 50/1a) zák. č. 200/90 Sb. v blokovém řízení.
Oznámení o krádeži zboží v prodejně LIDL Český Brod - výjezd na místo projednání přestupku § 50/1a) zák. č. 200/90 Sb. v blokovém řízení v součinnosti s PČR.
Oznámení o přestupku v dopravě Č.j. MUCB-17968/2014 - zákaz vjezdu pro NA nad 3,5t ul. Zborovská § 125c/1k) zák. č. 361/2000Sb.
Oznámení o krádeži zboží v prodejně PENNY Český Brod - výjezd na místo projednání přestupku § 50/1a) zák. č. 200/90 Sb. v blokovém řízení.
Oznámení o přestupku v dopravě Č.j. MUCB-18682/2014 - stání před přechodem pro chodce ve vzdálenosti kratší než 5m před ním § 125c/1k z.č. 361/2000Sb.
Oznámení o povalujícím se bezdomovci za OD Penny Market Český Brod. - žena probuzena, místo uklizeno , řešeno na místě
Oznámení poplach objektu sportovního areálu Kutilka. Výjezd na místo, špatně zakodovaný objekt.
3 x Oznámení o rušení nočního klidu v obci Štolmíř, hlasitá produkce Štokfest. Koncert v 23:10 hod ukončen.
Oznámení - porucha PA č. 6, závada odstraněna.
Oznámení - krádež zboží OD Penny - vyřízeno na místě blokově, § 50/1a) z.č. 200/90 Sb
Psovod + služební pes
Pochůzková činnost nám. Arnošta z Pardubic, Husovo nám., dohled nad veřejným pořádkem při konání fotbalového utkání na Kutilce mezi SK Český Brod - Žatec.
Pochůzková činnost, nám. Husovo, Arnošta z Pardubic, park u Šembery, Na Kutilce, kontrola objektu nemocnice Český Brod.
Pochůzková činnost - střed města, nádraží ČD., parky podél potoka Šembery, hřbitov.
Pochůzková činnost v ul. Žižkova, Jiřího Wolkera, U Studánky, Ke Spravedlnosti, Mikoláše Alše, Svatopluka Čecha, Bezručova, NOČNÍ - kontrola sřed města, hřbitov.
Ukázka služebních psů se psovody, odchytové techniky a canisterapie v Mateřské škole v Sokolské ulici.
Pochůzková činnost noční parky u Šembery, hřbitov, areál Kutilka.
Součinnost při noční akci MLÁDEŽ A ALKOHOL a BESIP. 5 x oznámení MLÁDEŽ , 18 x oznámení BESIP
Pochůzková činnost park u Šembery, nám. A. z Pardubic, nádraží, hřbitov
Přestupky a jejich řešení
§ 50/1a 200/90 krádež majetkové přest.
6/5000,-Kč
ostatní
13/15.100,-Kč
přek. rychlosti
98/67,400,-Kč
zákaz vjezdu
32/15.500,-Kč
Měření rychlosti - § 125c/1f3, 4 361/00
Český Brod , Jungmannova , Č.j. 15661, 15663,15665,15670,15676,15678,15682,15685,15688,15695, 15702, 15716, 15719, 749,746, 741, 736, 733, 727/2014
Nová Ves II Čj:15827,15828, 15829, 15830/2014
Poříčany čj. MUCB-15936,937, 944,15949 /2014
Tismice Č.j. MUCB-16075,76,77/2014
Český Brod Tuchorazská , Žižkova, Palacekého Čj:16147/2014
Doubravčice, Č.j MUCB - 16291,300,312,317,328,330,331,332,16334/2014
Liblice Čj. MUCB-16454,16455/2014
Jungmannova Č.j.- MUCB - 16553,558,581,561,564,585,591,600,605,619,621,16632/2014
Poříčany Č.j. MUCB-16829,30,31,32/2014
Nová Ves II Čj:16913, 16915/2014
Krupá Č.j. MUCB - 17113,130,134,142,147, 17163/2014
Rostoklaty Čj MUCB 17266/2014
Tuchoraz čj. MUCB-17416, 20/2014
Český Brod ul. Klučovská Č.j. MUCB-17645,47,49,50,51,52,53/2014
Český Brod ul. Klučovská Č.j. MUCB-17765,67,70,72,76,79,80, 889,891/2014
Český Brod , Jungmannova , Č.j. 18825,30,31,33,34,35,36/2014
Český Brod ul. Klučovská Č.j. MUCB-18842,44,45/2014
Český Brod ul. Klučovská Č.j.MUCB-19001, 19006,19011,
19040,49,50/2014
Odchyt psů
Odchyt psa v Českém Brodě - odvoz psa do útulku čj. MUCB-15845/2014
Odchyt psa v Českém Brodě - odvoz psa do útulku čj. MUCB-16079/2014
Odchyt psa v Českém Brodě zjištěn majitel
Odchyt psa v Českém Brodě, ul. Cukrovarská , pes odchycen a vrácen majiteli

Četnost

denně
denně
denně
denně
nepravidelně
denně
nepravidelně
2.6.2014
4.6.2014
6.6.2014
7.6.2014
7.6.2014
7.6.2014
11.6.2014
11.6.2014
12.6.2014
12.6.2014
13.6.2014
14.6.2014
16.6.2014
16.6.2014
17.6.2014
17.6.2014
17.6.2014
18.6.2014
19.6.2014
19.6.2014
20.6.2014
20.6.2014
20.6.2014
21.6.2014
21.6.2014
23.6.2014
24.6.2014
25.6.2014
25.6.2014
26.6.2014
27.6.2014
27.6.2014
27.6.2014
30.6.2014
30.6.2014
7.6.2014
8.6.2014
9.6.2014
13.6.2014
17.6.2014
21.6.2014
27.6.2014
30.6.2014

2.6.2014
3.6.2014
4.6.2014
5.6.2014
6.6.2014
9.6.2014
10.6.2014
11.6.2014
12.6.2014
13.6.2014
16.6.2014
17.6.2014
18.6.2014
20.6.2014
23.6.2014
27.6.2014
27.6.2014
30.6.2014
4.6.2014
6.6.2014
7.6.2014
10.6.2014

Součinnost s odbory MěÚ
Odbor vnitřních věcí
Odbor soc. věcí
Odbor vnitřních věcí
Odbor vnitřních věcí
Odbor vnitřních věcí
Odbor vnitřních věcí
Odbor vnitřních věcí
Odbor sociálních věcí
Odbor tajemníka
Odbor vnitřních věcí
Odbor vnitřních věcí
Odbor vnitřních věcí
Odbor finanční
Odbor vnitřních věcí
Odbor vnitřních věcí
Odbor vnitřních věcí
Odbor tajemníka
Odbor vnitřních věcí
Odbor vnitřních věcí
Příjmy-pokuty
na místě
složenkou
Příjmy-parkovací automaty
6.6.2014
13.6.2014
20.6.2014
30.6.2014
Příjmy- poplatky tržnice
Stánky
Celkem

Odvoz pokladní do KB
2 x test na drogy
Odvoz pokladní do KB
Odvoz pokladní do KB
přestupková komise dohled nad VP
Odvoz pokladní do KB
Odvoz pokladní do KB
kontrola heren
úklid nábytku v obřadní síni
Odvoz pokladní do KB
Odvoz pokladní do KB
Odvoz pokladní do KB
asistence při šetření v nemocnici Český Brod
Odvoz pokladní do KB
odvoz pokladní do KB
doručení písemnosti Č.j. MUCB - 17538/2014
přestěhování stolů na zastupitelstvo
Odvoz pokladní do KB
Odvoz pokladní do KB

4.6.2014
4.6.2014
5.6.2014
6.6.2014
9.6.2014
9.6.2014
10.6.2014
11.6.2014
12.6.2014
12.6.2014
13.6.2014
17.6.2014
18.6.2014
19.6.2014
20.6.2014
23.6.2014
25.6.2014
26.6.2014
30.6.2014
61 400 Kč
42 000 Kč
20 093 Kč
21 887 Kč
21 560 Kč
28 600 Kč
2 130 Kč
197 670 Kč

