Přehled činností MP za měsíc říjen 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 podnapilých osobách na nám. A z Pardubic - na místě zjištěn muž , který byl srozuměn s vyháškou města o zákazu požívání
alkoholických nápojů.
Oznámení o pobíhajícím psu v Liblicích - odchyt psa, zjištění majitele - předání.
Oznámení o nevyplacení částky z VHP v baru vedle České spořitelny. Obsluha poučena - zjednána náprava- částka vyplacena.
Oznámení o nálezu několika injekčních stříkaček v ul. Jungmannova. Stříkačky sebrány a bezpečně předány k likvidaci.
Oznámení o podezření ze spáchání přestupku v dopravě č. 28359, 370/2014.
Oznámení o podezření ze spáchání přestupku v dopravě č. 28485/2014.
Oznámení o drobném mrtvém hlodavci v ul. Sportovní, zajištěno odklizení.
Oznámení o nefunkčním parkovacím automatu č. 3 - doplnění lístků.
Oznámení o nefunkčním parkovacím automatu č.6 - doplnění lístků.
Prověření signálu objektu Na Kutilce Český Brod - výjezd na místo provádění servisním pracovníkem údržba zabezpečovacího systému.
Telefonické oznámení o ležící osobě muži v ul. Klučovská - výjezd na místo podnapilá osoba vyřešeno na místě domluvou.
Telefonické oznámení o ležící ženě na okraji zahrádek ul. Masarykova-výjezd na místo, podnapilá žena, vyřešeno na místě domluvou.
Oznámení - nález injekční stříkačky park u Šembery - sběr a uložení k likvidaci.
Vlastní zjištění - požívání alkoholických nápojů - piva v ul. Krále Jiřího - vyřešeno domluvou.
Oznámení o pobíhajícím psu v obci Břežany II, oznamovatelka odkázána na OÚ Břežany II dle zákona o obcích.
Oznámení o nefukčním automatu č. 1.
Oznámení Život 90 o ohrožení života ve sledovaném bytě. Asistence RZS . Osoba mimo ohrožení života.
Oznámení o ležící ženě v podchodu na nádraží. Následně provedena obhlídka a žena zjištěna na 1. nástupišti bez ohrožení života.
Oznámení o toulavém psu v obci Liblice. Výjezd na místo, pes nezjištěn.
Oznámení o přestupku v dopravě č.j. MUCB 29031,29033/2014.
Oznámení o podnapilé ženě v ul. Jana Kouly - žena bez dokladů ( kontrola totožnosti PČR ) - žena odeslána na nádraží a směr Praha.
Oznámení o skupince nejspíše podnapilých fotbalových fanoušku jdoucích od nádraží ČD směr náměstí - dohled nad skupinkou cca 20
fanoušků až k fotbalovému stadionu, dohled na utkání.
Oznámení o nákladních vozidlech znečišťujících komunikaci před nádražím ČD v Českém Brodě. Zjištěna náprava komunikace uklizena.
Oznámení o přestupku v dopravě čj. MUCB-298489/2014.
Oznámení o přestupku v dopavě čj. MUCB-29562,66/2014.
Oznámení o přestupku v dopravě Č.j. MUCB-29926,929,931,934,946,950,952,961,964,968,977,980,982,986,988/2014.
Oznámení o vozidle v ul. Klučovská porušující DZ. B-28 a znemožňujícím provedení výsadby nových stromů, zjištění majitele, zajištění
přeparkování vozidla, vyřešeno pokutou na místě zaplacenou.
Oznámení o přestupku v dopravě č.j. MUCB - 30149/2014.
Žádost PČR o součinnost při vyloučení podnapilé osoby z přepravy-rychlík Regio Jet.
Oznámení o přestupku v dopravě Č.j. MUCB-30326,30332,30341,30352,30359,30381,30421,30424, 30426/2014.
Oznámení o pootevřených zadních dveří u vozidla
zidlavvul.
ul.Na
NaCihelně
cihelně -- dveře
dveře zajištěny.
dovřeny.
Oznámení o přestupku v dopravě Č.j. MUCB-30666/2014.
Oznámení o nálezu kožené aktovky - předáno PČR viz Ú.z. č.j. MUCB 30643/2014.
Oznámení o přestupku v dopravě MUCB-30779, 784/2014.
Psovod + služební pes
Pochůzková činnost úsek č. 1,2,3.
Pochůzková činnost úsek č. 1,2,3, Štolmíř.
Pochůzková činnost - náměstí, nádraží, park U Šembery, Na Kutilce.
Pochůzková činnost - náměstí, nádraží, park U Šembery, Na Kutilce.
Noční pochůzková činnost - náměstí, ul. Na Křemínku, V Lánech, V Lukách, Sportovní, Pod Hájem, Za Pilou, Marie Majerové, park
na Škvárovně, Ruská, Klučovská, Za Drahou, Cukrovarská, Krále Jiřího, Jungmanova, park u Šembery, Roháčova, 28. října, Palackého.
Pochůzková činnost - sídliště, areál Kutilka a tenisové kurty, park u Šembery.
Noční pochůzková činnost - náměstí, Tyršova, Masarykova, Jozefa Miškovského, Žitomířská, Na Vyhlídce, Štolmířská, Žižkova.
Pochůzková činnost - náměstí, Jana Kouly, nádraží, park U Šembery, hřbitov.
Přestupky a jejich
řešení
§ 50/1a 200/90 krádež majetkové přest.
0/0,-Kč
ostatní
11/5.200,-Kč
přek. rychlosti
50/33.500,-Kč
zákaz vjezdu
21/8.500,- Kč
oznámení přestupků v dopravě
36x
Měření rychlosti - § 125c/1f3, 4 361/00
Český Brod ul. Klučovská čj. MUCB-28202, 205,208, 209, 210, 212, 214, 215 /2014
Doubravčice Č.j. MUCB-28345,346,349,351,352,353,357/2014
Poříčany čj. MUCB-28458,78,79,81,82/2014
Krupá Čj: MUCB-28595,596,600,603,768/2014 + 1x oznámení do správního řízení MÚ Český Brod Čj:MUCB-28602/2014
Český Brod ul. Jungmannova Č.j MUCB - 29188,198, 203, 211, 238, 241, 246, 257, 263/2014
Nová Ves II
Český Brod ul. Klučovská čj. MUCB-29632,54,70,76,78,81,84,86,87/2014
Tuchoraz Čj: MUCB - 29851/2014
Český Brod ul. Klučovská čj. MUCB-30428,29,30,32,33,34/2014
Vyhlášky a nařízení města
Porušení vyhlášky 1/2014 na nám.A. Pardubic - řešeno domluvou.
Porušení vyhlášky 1/2014 v ul. Žitomířská - řešeno domluvou.
Porušení vyhlášky 1/2014 v ul. J. Kouly a Šafaříkova - řešeno blokově.
Odchyt psů
Odchyt psa vlčáka v obci Liblice, zjištění majitele, předání majiteli.
Odchyt dvou štěňat v Zahradech MUCB-28483/2014.
Součinnost s odbory
MěÚ
Odbor vnitřních věcí
Odvoz pokladní do KB
Odbor vnitřních věcí
Odvoz pokladní do KB

Četnost
denně
denně
denně
denně
nepravidelně
nepravidelně
denně
nepravidelně

1.10.2014
3.10.2014
4.10.2014
5.10.2014
6.10.2014
7.10.2014
7.10.2014
9.10.2014
9.10.2014
9.10.2014
9.10.2014
9.10.2014
11.10.2014
13.10.2014
14.10.2014
14.10.2014
14.10.2014
14.10.2014
14.10.2014
14.10.2014
16.10.2014
18.10.2014
18.10.2014
18.10.2014
20.10.2014
22.10.2014
23.10.2014
23.10.2014
25.10.2014
27.10.2014
28.10.2014
30.10.2014
30.10.2014
31.10.2014

8.10.2014
11.10.2014
13.10.2014
16.10.2014
18.10.2014
20.10.2014
23.10.2014
29.10.2014

3.10.2014
6.10.2014
7.10.2014
8.10.2014
15.10.2014
16.10.2014
20.10.2014
21.10.2014
28.10.2014

1.10.2014
23.10.2014
31.10.2014
3.10.2014
7.10.2014

3.10.2014
7.10.2014

Odbor vnitřních věcí
Odbor vnitřních věcí
Odbor vnitřních věcí
Starosta obce / Městská policie
Finanční odbor
Odbor vnitřních věcí
Odbor tajemníka
Odbor vnitřních věcí
Odbor vnitřních věcí
Odbor vnitřních věcí
Odbor vnitřních věcí
Odbor vnitřních věcí
Odbor vnitřních věcí
Odbor vnitřních věcí
Příjmy-pokuty
na místě
složenkou
Příjmy-parkovací automaty
9.10.2014
16.10.2014
24.10.2014
31.10.2014
Příjmy- poplatky tržnice
Stánky
Celkem

Odvoz pokladní do KB
zajišťování voleb do MZ 2014
Odvoz pokladní do KB
Odvoz do Prahy / Zbrojní průkazy
Kontrola VHP automatů v Českém Brodě.
Odvoz pokladní do KB
odvoz pracovnice IC do Střední odborné školy Liblice
Odvoz pokladní do KB
zajišťování voleb dle instruktáže
Odvoz pokladní do KB
Odvoz pokladní do KB
Odvoz pokladní do KB
Odvoz pokladní do KB
Odvoz pokladní do KB

10.10.2014
11.10.2014
14.10.2014
14.10.2014
14.10.2014
15.10.2014
16.10.2014
16.10.2014
18.10.2014
21.10.2014
23.10.2014
24.10.2014
29.10.2014
31.10.2014
29 700 Kč
17 500,-Kč
29 011 Kč
22 804 Kč
26 665 Kč
19 697 Kč
0 Kč
800 Kč
128 677 Kč

