Přehled činností MP za měsíc září 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
Tismice
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
Oznámení o nefunkčním parkovacím automatu u Pošty, doplnění parkovacích lístků.
Oznámení o vozidle, přes které nelze vyjet z parkoviště u nádraží, zajištěna průjezdnost , vyřešeno domluvou.
Oznámení o volně pobíhajícím psu v obci Štolmíř, prověřeno pes nenalezen.
Oznámení o mužích , kteří se pohybují na dětském hřišti v parku u Šembery - výjezd na místo - zjištěni 3 muži bulharské národnosti - vykázáni ze hřiště.
Oznámení o bezdomovci na zdravotním středisku v ul. Žižkova - bezdomovec vykázán z objektu.
Oznámení o volně pobíhajícím psu v areálu 1.ZŠ a ul. Na Vyhlídce, prověřeno pes nenalezen.
Oznámení o vozidle, přes které nelze vyjet z parkoviště u nádraží, výjezd na místo - negativní.
Součinnost s IZS při ohrožení života ženy v obci Rostoklaty - přespání a zajištění dvou psů.
Oznámení o vozidle, přes které nelze vyjet z parkoviště u nádraží - oznámení.
Oznámení o volně pobíhajícím psu u školy ul. Štolmířská, prověřeno, výskyt psa nezjištěn.
Oznámení o nálezu peněženky s doklady - převzetí - předání majiteli, čj. MUCB-25169/2014
Oznámení o blokaci vozidla vozidlem na parkovišti P+R před nádražím. Č.j. MUCB 25203/2014
Oznámení o znečišťování veřejného prostranství v ul. Žižkova. Místo uklizeno původci znečištění. Vyřešeno domluvou.
Oznámení o nefunkčním parkovacím automatu na Husově náměstí č. 4, opraveno - zaseklý parkovací lístek.
Oznámení o zapáleném ohni v ul. Kollárova na slepé koleji - na místě zjištěny zapálené papíry - uhašeno vodou
Oznámení o pohybu podezřelého muže u zlatnictví v ul. Suvorovova - muž zkontrolován a předán PČR pro přestupek na úseku omamných a psych.látek.
Oznámení o špatné funkci přenosných semaforů instalovaných na průjezdu stavbou v Č. Brodě ul. Suvorovova - provedena kontrola funkce, zajištěno seřízení.
Oznámení o přestupku v dopravě čj. MUCB-25328,339,350,362,374383,420,426,431,436,438,441/2014.
Oznámení o přestupku v dopravě čj.:MUCB-25560,566,569,571,578,583,586,592,597,600,604,609,616,619,623,625/2014.
Zjištěn vyházený kontejner na oblečení v ul.Jana Kouly, jeden pytel s oblečením nalezen v parku u Šembery - úklid kontejneru naházení oblečení zpět.
Oznámení o podnapilém muži na nádraží, který se dobýval na výpravčího - muž vykázán z nádraží.
Oznámení - signál tech. služby, výjezd prohlídka, negativní.
Oznámení - signál tech. služby, výjezd prohlídka, negativní.
Oznámení o pobíhajícím psu v okolí kempu - negativní.
Odvoz psa do útulku v Lysé nad Labem odchyceného dne 12.9.2014 na nám. A. z Pardubic.
Předání psa odchyceného dne 13.9.2014 na křižovatce ul.Jungmannova - Havlíčkova majiteli - vyřešeno v blokovém řízení.
Řešení dopravy v centru města při příjezdu pouťových atrakcí.
Oznámení o nefunkční závoře parkoviště u nádraží ČD, výměna kotouče parkovacích lístků.
Oznámení o volně pobíhajícím psu ul. Žižkova, výskyt psa nezjištěn.
Oznámení o volně pobíhajícím psu ul. B. Němcové, odchyt, na místě zjištěn majitel - předáno.
Oznámení o nefunkčním parkovacím automatu č. 7 - opraveno, zaseklý park. lístek.
Oznámení o přestupku v dopravě čj. MUCB- 220,211,229,240,248,252,258,264,269,273,278,282/2014.
Oznámení o zaparkovaném OA před vjezdem do domu v ulici Prokopa Velikého - výjezd na místo, zjištění přestupce , vyřešeno v blokovém řízení.
Oznámení ředitele TS o stání vozidel na zeleni na nám. A z Pardubic - vyřešeno v blokovém řízení.
Oznámení vedoucího odboru dopravy o kamionu , který stojí na chodníku ( tržnice ) na Husově nám. - zajištěno přeparkování NA.
Oznámení o neprůjezdném náměstí , kdy u České spořitelny je zablokovaný kamion - zprůjezdnění komunikace - usměrňování dopravy.
Oznámení o odstaveném návěsu s atrakcí na zeleni na nám. A z Pardubic - zajištěno přeparkování atrakce ze zeleně na vozovku.
Oznámení o ženě volající o pomoc v ul. Masarykova - na místě zjištěn střet nákladního vlaku s chodkyní - oznámeno OD PČR Kolín - HZS , Policie ČR Podnapilá žena odvezena RZS do nemocnice v Kolíně Čj:MUCB - 26458/2014.
Prověření signálu PCO v areálu Kutilka, objekt narušen (Kiosek) vyrozuměna PČR.
Oznámení o volně pobíhajícím psu v ul.Kollárova - pes odchycen a předán majiteli.
Oznámení o zaběhnutém psu v ulici Kollárova - asistence při odchytu psa v ul. Jana Kouly - pes předán majitelce.
Oznámení o rušení nočního klidu v ulici Jana Kouly - zjištěna hlasitá hudba na zahrádce restaurace U Koně - ukončení soukromé akce - vyřešeno domluvou.
Oznámení od operačního PČR o vozidle zn. Ford červené barvy, které mělo v ul. Pod Velkým vrchem způsobit DN a z místa ujet. V součinnosti s OOP Č.Brod vozidlo i s řidičem zajištěno.
Oznámení od PČR o podnapilé ženě, která se má nacházet u slepé koleje ul. Kollárova - negativní.
Oznámení o poškození DZ na nám. Husovo - předáno TS Český Brod - škoda nevznikla.
Oznámení o nefunkčním parkovacím automatu č. 3 - opraveno, zaseklý park. lístek.
ul. Krále Jiřího, muž sedílcí u domu a stěžující si na astmatický záchvat, zavolána RZS, muž ošetřen lékařem.
Oznámení o fyzickém napadení na sídlišti ul Sokolská x Na Bělidle - po příjezdu hlídky se již na místě žádlé osoby nenacházely.
Oznámení přes linku 112 fyzické napadení na ubytovně ul. Tuchorazká - výjezd na místo s PČR - šetření na místě negativní.
Oznámení o požívání alkoholických nápojů v parku u Šembery - vyřešeno v součinnosti s PČR.
Psovod + služební pes
Pochůzková činnost parky u Šembery + Štolmíř.
Pochůzková činnost park na Škvárovně, Ruská - kontrola garáží, Pod Velkém vrchem, Klučovská , V Chobotě, Kollárova.
Pochůzková činnost Štolmíř + Husovo nám. , Krále Jiřího, nádraží ČD , Jana Kouly , Prokopa Velikého, hřbitov, park u Šembery.
Dohled nad veřejným pořádkem při fotbalovém utkáním SK Č.Brod - Vysoké Mýto.
Pochůzková činnost nám. Husovo, Krále Jiřího, nádraží ČD, Zborovská, V Chobotě, Sportovní, Kollárova, Tyršova.
Ukázka práce psovodů se služebními psy na Dětském branném dnu 2014.
Pochůzková činnost v obci Štolmíř a Zahrady.
Pochůzková činnost v obci Štolmíř, Husovo nám., nádraží ČD. noční - parky podél potoka Šembery, areál Kutilka, hřbitov.
Pochůzková činnost v obci Zahrady a Liblice, dohled na veřejným pořádkem při fotbalovém utkání SK Č. Brod B - Tuchoraz B a českobrodským posvícení, NOČNÍ - nádraží ČD,
parky u Šembery, sídliště, hřbitov
Přestupky a jejich
řešení
§ 50/1a 200/90 krádež
majetkové přest.
1/1.000,-Kč
ostatní
38/12.100,-Kč
přek. rychlosti
67/45.200,-Kč
zákaz vjezdu
6/2.900,- Kč
Vyhlášky a nařízení města

Měření rychlosti - § 125c/1f3, 4 361/00
Tuchoraz Č.j. MUCB - 25060,063,065/2014
Doubravčice, Č.j. MUCB 25203, 200, 201,202,205/2014
Český Brod ul. Jungmannova Č.j. MUCB 25287,288,289,290,291/2014
Český Brod ul. Klučovská, čj. MUCB-25472 , 488 /2014
Krupá Č.j. 25637,38,39,40,41,43,44,46,47/2014
Tismice čj. MUCB-26292/2014
Český Brod ul. Jungmannova Č.j. MUCB 26454,456, 548, 555, 564, 567/2014
Český Brod ul. Klučovská, čj. MUCB- 26737,38,40,42,45,48,84, 97, 807,811 /2014
Krupá Č.j. 26917, 919, 920, 921, 922, 924, 925/2014
Tuchoraz Č.j. MUCB - 27073, 075, 077/2014
Nová Ves II. čj. MUCB- 27159, 27160/2014
Poříčany , Č.j. MUCB-27225,226,227,229/2014
Český Brod ul. Jungmannova Č.j. MUCB 27230, 231, 232,233,234,235,237,239,241/2014
Český Brod ul.Krále Jiřího (nádraží) Č.j. MUCB 27370, 372, 379, 382, 385, 389, 392, 393, 400, 402, 405/2014
Odchyt psů
Odchyt psa na nám. Arnošta z Pardubic čj. MUCB-26034/2014
Odchyt psa ul. Kollárova čj. MUCB-26628/2014

Četnost
denně
denně
denně
denně
nepravidelně
nepravidelně
denně
nepravidelně
1.9.2014
1.9.2014
1.9.2014
2.9.2014
2.9.2014
3.9.2014
3.9.2014
3.9.2014
4.9.2014
4.9.2014
4.9.2014
4.9.2014
4.9.2014
4.9.2014
5.9.2014
5.9.2014
8.9.2014
8.9.2014
9.9.2014
12.9.2014
13.9.2014
14.9.2014
14.9.2014
15.9.2014
15.9.2014
15.9.2014
15.9.2014
16.9.2014
16.9.2014
16.9.2014
16.9.2014
16.9.2014
17.9.2014
17.9.2014
17.9.2014
17.9.2014
17.9.2014
18.9.2014
19.9.2014
19.9.2014
20.9.2014
20.9.2014
21.9.2014
21.9.2014
23.9.2014
24.9.2014
25.9.2014
27.9.2014
27.9.2014
28.9.2014
2.9.2014
3.9.2014
5.9.2014
6.9.2014
10.9.2014
13.9.2014
14.9.2014
18.9.2014
21.9.2014

3.9.2014
4.9.2014
6.9.2014
8.9.2014
9.9.2014
16.9.2014
17.9.2014
22.9.2014
23.9.2014
24.9.2014
25.9.2014
26.9.2014
27.9.2014
29.9.2014
12.9.2014
19.9.2014

Odchyt psa v Českém Brodě, ul. Klučovská , pes odchycen a vrácen majiteli
Součinnost s odbory MěÚ
Odbor dopravy
Odbor dopravy
Odbor vnitřních věcí
Odbor vnitřních věcí
Odbor vnitřních věcí
Odbor tajemníka
Odbor vnitřních věcí
Odbor vnitřních věcí
Odbor tajemníka
Odbor dopravy
Odbor vnitřních věcí
Odbor tajemníka
Odbor tajemníka
Stavební odbor
Odbor vnitřních věcí
Odbor vnitřních věcí
Příjmy-pokuty
na místě
složenkou
Příjmy-parkovací automaty
5.9.2014
12.9.2014
19.9.2014
30.9.2014 + nádraží
Příjmy- poplatky tržnice
Stánky
Celkem

27.9.2014
foto silnice v obci Krupá z důvodu přestupkového jednání - překročení rychlosti
předání přestupku v dopravě MUCB-Č.j. 24924,935,947,952,963,986,993/2014
Odvoz pokladní do KB
Odvoz pokladní do KB
Odvoz peněz a pokladní do KB
restartování otočného mechanismu kamery ul. Na cihelně
doručení písemností čj. MUCB- 26157, 158/2014
Odvoz peněz a pokladní do KB
restartování otočného mechanismu kamery ul. Na cihelně
Oznámení přestupku v dopravě č.j. MUCB 26886,26888/2014
Odvoz pokladní do KB
přestěhování stolů na zastupitelstvo
přestěhování stolů
kontrola stavby v obci Doubravčice
Odvoz pokladní do KB
Odvoz pokladní do KB

2.9.2014
3.9.2014
3.9.2014
5.9.2014
12.9.2014
16.9.2014
16.9.2014
19.9.2014
22.9.2014
23.9.2014
24.9.2014
24.9.2014
25.9.2014
26.9.2014
26.9.2014
30.9.2014
38 200 Kč
23 000 Kč
25 226 Kč
23 029 Kč
18 121 Kč
29 005 Kč
600 Kč
157 181 Kč

