
Kontrola nástupišť , vestibulu + podchod  - dodržování tabákového zákona + veřejný pořádek denně

Pochůzková činnost uvnitř hřbitova - prevence + veřejný pořádek denně

Pochůzková činnost - venčení psů / řešení přestupků / + veřejný pořádek v parcích a na hřišti denně

Výběr poplatků + zajištění veřejného pořádku , dohled na parkováním na tržnici denně

Kontrola dodržování zákazu vjezdu nákladních vozidel nad 10t   nepravidelně 

Kontrolní činnost z důvodu krádeže dřeva   nepravidelně 

1.7.2014

1.7.2014

3.7.2014

4.7.2014

5.7.2014

7.7.2014

9.7.2014

9.7.2014

10.7.2014

12.7.2014

12.7.2014

12.7.2014

Doručení písemnosti pro OS Kolín Č.j. 3T 45/2014-46 12.7.2014

Oznámení - Dvořák z důvodu poruchy automatu nestihl odjet vozem z parkoviště u nádraží a nyní ho již závora nepustí ven - umožněno vyjetí z parkoviště. 13.7.2014

14.7.2014

16.7.2014

18.7.2014

Oznámení - rušení nočního klidu v ul. Sportovní z výrobní haly šroubárny - výjezd na místo, vyřešeno domluvou, zjednána náprava s majitelem. 21.7.2014

21.7.2014

21.7.2014

Oznámení - povodně v obci Český Brod a Liblice. Zajištění plovoucího čerpadla pro p.Petreka, koordinace HZS, zajištění míst padlých stromů - Kolárova, Klučovská, nádraží ČD. 21.7.2014

Vlastní - zjištěny 4 osoby, požívající alk. nápoje v rozporu s vyhl. 1/2014 - oznámení přestupku Č.j.:MUCB-20941/20104. 21.7.2014

Oznámení z OD PENNY o krádeži zboží, věc vyřešena na místě v blokovém řízení. 22.7.2014

22.7.2014

22.7.2014

23.7.2014

Oznámení o krádeži zboží v OD Penny-market věc vyřešena na místě v blokovém řízení. 23.7.2014

Oznámení o výskytu injekční stříkačky na nádraží ČD Českýž Brod- zajištění sběru stříkačky. 23.7.2014

Oznámení o krádeži zboží v OD Penny-market věc vyřešena na místě v blokovém řízení. 23.7.2014

Oznámení o krádeži zboží v OD Lidl věc vyřešena na místě v blokovém řízení. 23.7.2014

25.7.2014

25.7.2014

25.72014

Oznámení o rušení nočního klidu na hřišti ul. 28. října - na místě skupina mládeže, která hluk popřela, vyřešeno domluvou. 25.7.2014

25.7.2014

29.7.2014

29.7.2014

Oznámení o nefunkčním parkovacím automatu č.3 solární - doplnění lístků. 31.7.2014

1.7.2014

9.7.2014

10.7.2014

12.7.2014

17.7.2014

29.7.2014

§ 50/1a 200/90 krádež majetkové přest.     5/5.000,-Kč

ostatní 36/21.500,-Kč

přek. rychlosti 78/46.700,-Kč

zákaz vjezdu 26/12.600,-Kč

3.7.2014

4.7.2014

5.7.2014

7.7.2014

8.7.2014

12.7.2014

15.7.2014

16.7.2014

17.7.2014

18.7.2014

19.7.2014

22.7.2014

23.7.2014

24.7.2014

29.7.2014

30.7.2014

16.7.2014

21.7.2014

Odvoz pokladní do KB 1.7.2014

Součinnost s odbory MěÚ

Odbor vnitřních věcí

Jungmannova Čj:MUCB - 21691,692,693/2014

Český Brod, Klučovská MUCB,Č.j - 21822,26,34,42,44,49,52,59,63,65/2014

Jungmannova Čj:MUCB- 21001,002, 003,005,007,008, 015/2014

Nová Ves II. Č.j. MUCB-21207,209/2014

Odchyt psů

Poříčany Čj:MUCB - 21364,21365/2014

Odchyt 1x pes - střední velikost krémové barvy - odvezen do útulku v Lysé n. L.

Tismice Čj: MUCB - 20707, 20709/2014

Poříčany Čj:MUCB - 19659,19660/2014

Tuchoraz + Jungmannova MUCB, Č.j. - 19469,471,472,473,474,19475/2014

Pochůzková činnost - park u Šembery, nádraží ČD, Na Kutilce, nám. A z Pardubic

Pochůzková čiinsot - parky u Šembery , Palackého nám. A z Pardubic, Náměstí Huvovo

Pochůzková činnost NOČNÍ parky podél potoka Šembery, areál kutilka a tenisu, hřbitov

Krupá Č.j. MUCB - 20540,541,542,543,544/2014

Krupá Č.j. MUCB - 19466/2014

Nová Ves II. Č.j. MUCB-20163,64,65,66,67/2014

Měření rychlosti - § 125c/1f3, 4 361/00

Tismice + Jungmannova MUCB, Č.j - 19363,365,367,368,370,372,19374/2014

Oznámení o krádeži zboží v OD Penny-market věc vyřešena na místě v blokovém řízení.

Oznámení o plačícím dítěti na balkoně na sídlišti - předáno PČR, v součinnosti pátrání po matce v restauracích, matka nalezena a předána PČR.

Pochůzková činnost, park u Šembery, hřbitov, nám. A z Pardubic, nám. Husovo, úsek č. 3

Oznámení o ležícím muži u podchodu na nádraží ČD -  podnapilý muž probuzen a vykázán. 

Oznámení o ležícím muži ve vestibulu na nádraží ČD -  podnapilý muž probuzen a vykázán. 

Oznámení o krádeži zboží v OD Penny-market věc vyřešena na místě v blokovém řízení.

Odchyt 2 x stafordšírský teriér. Zjištěn majitel, řešeno v blokovém řízení. 

s

Jungmannova Čj:MUCB-20400, 406, 410, 413, 414, 418, 419, 421, 422, 424, 426/2014

Pochůzková činnost - park u Šembery, nádraží ČD, Na Kutilce, nám. A z Pardubic

Doubravčice Č.j. MUCB-20800,801,802,803/2014

Tuchoraz Č.j. MUCB- 20804,05,20806/2014

Jungmannova Čj:MUCB-19717, 719, 721, 723, 729, 731,732, 733/2014

tržnice

Liblice

Zahrady

Pochůzková činnost Krále Jiřího,nám.A z Pardubic,nádraží ČD, ul. Prokopa Velikého,Jatecká,stezka Břet.Jedl. Brodského,Školní,Bylanská,Přistoupimská,U Nouzováku

Příjem oznámení a jejich řešení

Psovod + služební pes

Dle jejich vytěžení, mezi nimi k zádnému konfliktu nedocházelo.

Oznámení o ležícím muži u stezky Břet. Jedl. Brodského -  podnapilý muž probuzen a vykázán. 

Oznámení o ležícím muži na lavičce v parčíku na nám. A. z Pardubic -  podnapilý muž probuzen a vykázán. 

Oznámení o posunutých City blokách do jízdního pruhu v ul. Zborovská - předáno pracovníkům Technických služeb.

Oznámení o napadání bezdomovců mezi sebou v parku u Šembery (přerušení měření v obci Krupá) - v době příjezdu hlídky na lavičce seděli tři bezdomovci s minerálkami.

Oznámení o přestupku v dopravě Č.j. MUCB-19467/2014 -obci Liblice § 125c/1k  zák. č. 361/2000Sb.

hřbitov

Přehled činností MP za měsíc červenec 2014

Obsah činnosti Popis činnosti Četnost

parky v ČB + hřiště

Součinnost s pracovníky SKPV Kolín na kamerových záznamech mající souvislost t.č. 

Signál MŠ Liblice- výjezd na místo, negativní

Vlastní - v ul. Klučovská zjištěn muž, který na kole vezl litinovou vanu z tlumivky ČD, kontrola osoby, předáno PČR OOP Český Brod k realizaci.

Oznámení o invalidní ženě, která upadla na svém dvorku a nemůže se zvednout, ženu hlídali psi - na místě zajištěni  psi a přivolána ZZS.

Oznámení - u benzinky je asi prasklé vedení vody, teče po komunikaci - kontrola místa, odkalování řadu.

Kontrolní a preventivní činnost

nádraží

Oznámení o ležícím muži v ul. Bylanská v obci Liblice -  podnapilý muž probuzen a vykázán do místa bydliště.

Oznámení o uložená odpadu mimo vyhr. místo -Č.j.: MUCB-20062/2014.

Žádost o součinnost s OOP Český Brod - asistence u případu domácího násilí Č.Brod ul. Palackého.

Oznámení - závada závory nádraží ČD - závada odstraněna.

oznámení o skupince osob v ul. Šafaříkova, která má u hradeb zakládat oheň - výjezd na místo, prověření místa - negativní

Oznámení o zmateném dravci v Č. Brodě Husovo náměstí- mládě dravce odchyceno a umístěno do parku, odkud odlétlo.

Oznámení o přestupku v dopravě Č.j. MUCB-20161/2014 -obci Český Brod Nám. A.z. Pardubic § 125c/1k  zák. č. 361/2000Sb.

Oznámení o zmateném mláděti poštolky u věžáku, nejednalo se o dravce, ale o mládě vlaštovky, které při pokusu o odchyt odletělo.

Oznámení o odcizení batohu s počítačem a tablety. Dle záznamu z MKS zjištěna a ztotožněna osoba, která batoh odcizila. Informace předána policii ČR.

Oznámení o nalomené velké větvi vrby na hrázi v obci Zahrady-ohraničení místa páskou a zákazem vstupu, vyrozumění rybářského svazu MO Tuchoraz.

Oznámení o poruše parkovacího automatu č. 4, doplnění parkovacích lístků.



Odvoz pokladní do KB 3.7.2014

provedná kontrola barů a heren 3.7.2014

Odvoz pokladní do KB 4.7.2014

Odvoz pokladní do KB 7.7.2014

Odvoz pokladní do KB 8.7.2014

Odvoz pokladní do KB 10.7.2014

Odvoz pokladní do KB 14.7.2014

Odvoz pokladní do KB 17.7.2014

kontrola obce Zahrady v vedoucím odboru dopravy - vadná komunikace 17.7.2014

Odvoz pokladní do KB 18.7.2014

kontrola heren a barů v teritoriu - mládež 21.7.2014

Odvoz pokladní do KB 22.7.2014

Odvoz pokladní do KB 25.7.2014

Odvoz pokladní do KB 29.7.2014

Odbor vnitřních věcí Odvoz penez a pokladní do KB 31.7.2014

46 600 Kč

39 200 Kč

15 383 Kč

19 386 Kč

20 410 Kč

20 748 Kč

31.7.2014 14 945 Kč

31.7.2014 100 Kč

1 510 Kč

178 282 Kč

Odbor vnitřních věcí

Odbor vnitřních věcí

4.7.2014

na místě

složenkou

Příjmy-parkovací automaty

Odbor vnitřních věcí

Příjmy-pokuty

Odbor vnitřních věcí

Odbor vnitřních věcí

Odbor dopravy

Odbor vnitřních věcí

Odbor vnitřních věcí

Odbor sociálních věci

Celkem

25.7.2014

Příjmy- poplatky tržnice

Stánky 

18.7.2014

Odbor vnitřních věcí

Odbor vnitřních věcí

11.7.2014

Odbor vnitřních věcí

Odbor vnitřních věcí

Odbor sociálních věcí


