Přehled činností MP za měsíc listopad 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
Oznámení o vozidle stojící v protisměru v ul. Jungmannova - po příjezdu hlídky na místo se již žádné vozidlo v protisměru nenacházelo.
Oznámení o ležící osobě na chodníku v ul. Mikoláše Alše - výjezd na místo, na místě zjištěna podnapilá osoba, která byla vakázána z místa.
Dohled nad fotbalovým utkáním SK Č. Brod x MFK Trutnov.
Oznámení o podezření ze spáchání přestupku v dopravě č.j. 30807/2014.
Oznámení o nefungující výjezdové závoře parkoviště u nádraží ČD , závora opravena.
Oznámení o přestupku v dopravě Č.j. MUCB-31018/2014.
Oznámení o vozidle stojíci ve vjezdu v ul. Kollárova - vyřešeno domluvou.
Oznámení o spícím bezdomovci v nádražní hale ČD - hlídka na místě zjistila bezdomovce , kterého vykázala.
Oznámení o ležícím bezdomavci na nám. Husovo - hlídka na místě zjistila bezdomovce , kterého vykázala.
Oznámení o fyzickém napadení na nádraží ČD - NEGATIVNÍ.
Oznámení o podnapilém partnerovi kopajícím do dveří bytu v Českém Brodě ul. Cukrovarská-druh oznamovatelky vyřešeno domluvou.
Oznámení o podezření ze spáchání přestupku v dopravě č.j. 31304,31297,31293, 31317/2014.
Oznámení o DN - sražení chodce ul. Krále Jiřího u Kina, zajištění místa DN, předáno OOP Český Brod.
Spolupráce s PČR při domácím násilí v ul. Ke Spravedlnosti.
Kontrola vozidla České pošty v ulici " U traktorky " řidič bez dokladů - přivolána PČR - řidič vyřešen policií v blokovém řízení.
Oznámení o přesunutí dopravních značek do silnice v ul.Prokopa Velikého - výjezd na místo, značky dány zpět.
Oznámení o pití alkoholu v ul. Šafaříkova - výjezd na místo, vyřízeno blokově.
Oznámení - operační PČR žádá asistenci, kontrola vozidla z podezřením na alkohol - kontrola úseku - negativní.
Oznámení o nefukčnosti parkovacího automatu 5,6. Proveden servis.
Spolupráce s PČR, nezůčastněná osoba, rekonstrukce Štolmíř.
Oznámení o nefunkční závoře parkoviště u nádraží ČD, výměna kotouče parkovacích lístků.
Oznámení o špatně parkujícím vozidle ul. M. Majerové - vyřešeno blokovou pokutou.
Oznámení o zaparkovaném nákladním vozidle v ul. Sportovní blokujícím nákladní rampu u Stavokuntrukce - vyřešeno přeparkováním NA.
Oznámení o přestupku v dopravě Č.j. MUCB-32006, 32008, 32010/2014.
Oznámení o ležícím muži v ulici Krále Jiřího u stavebnin - muž probuzen a poslán do místa bydliště.
Oznámení o agresivním muži v ul.Palackého 1256 - hlídka muže vykázala směrem do současného bydliště v kempu.
Dohled nad veřejným pořádkem při fotbalovém utkání SK Č.Brod - Náchod.
Oznámení od operačního PČR o pobíhajícím psu ul. Klučovská - negativní.
Oznámení o ležící osobě v příkopu před obcí Štolmíř - výjezd na místo, na místě zjištěna podnapilá osoba, která následně odešla domů.
Oznámení o nefunkční závoře parkoviště u nádraží ČD - netiskne lístky, závora zvednuta.
Oprava tiskárny a spuštění závor na parkovišti P+R u nádraží ČD.
Oznámení o krádeži jízdních kol v obci Tismice - oznamovatelka odkázána PČR.
Oznámení o přestupku v dopravě Č.j. MUCB-32096, 32102, 32107/2014.
Oznámení o spadlém stromu za obcí Liblice. Asistence HZS při odklízení.
Oznámení o nefunkčnosti automatů č. 2 a 3 - Oprava mincovníku automatu č.3 a doplnění lístku automatu č.2.
Oznámení o přestupku v dopravě č.j. MUCB 30570/2014.
Oznámení o nemožnosti vyjetí z garáže ul. Žižkova , Český Brod, z důvodu blokace jiným vozidlem vyřešeno na místě v blokovém řízení
Oznámení o krádeži zboží v provozovně potravin v ul. Krále Jiřího. Řešeno v blokovém řízení
Vlastní zjištění - požívání alkoholu na veřejnosti ul. Šafaříkova 2x - vyřešeno na místě v blokovém řízení
Oznámení o přestupku v dopravě č.j. MUCB 32576/2014
Oznámení o nefunkčním automatu na parkovišti P+R u nádraží ČD - zjištěna závada, předáno Odboru rozvoje k reklamaci
Oznámení o volně pobíhajícím koni u silnice č. 12/I - výjez na místo kůň zajištěn majitelkou
Oznámení o špatně parkujícím vozidle ul. M. Majerové - vyřešeno na místě domluvou
Oznámení o rušení nočního klidu v ul. 28.října č.p. 1259 - výjezd hlídky na místo, na místě nezjištěno žádné protiprávní jednání
Oznámení o krádeži zboří v OD LIDL. Pachatel předán k provedení dalších opatření pro podezření ze spáchání přečinu Krádež.
Oznámení o nefunkční závoře parkoviště nádraží ČD - závora neotvírá, lístky blokovány. Závora mechanicky zvednuta.
Psovod + služební pes
Pochůzková činnost , parky při Šembeře, sídliště, Mexiko.
Noční - Pochůzková činnost v ul. Žižkova, Jiřího Wolkera, U Studánky, Ke Spravedlnosti, Mikoláše Alše, Svatopluka Čecha, Bezručova
Pochůzková činnost stezka Břetislava Jedličky Brodského, Liblice , Cukrovarská , Krále Jiřího , kontrola nádraží
Pochůzková činnost v ul. Žitomířská, B.Smetany, Jana Koziny, Štolmířská, Na Vyhlídce, Na Vanderkách, Sokolovská, 5.května, Masarykova,
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
Noční - Pochůzková činnost parky podél potoka Šembery, areál kutilka a tenisu, hřbitov
Pochůzková činnost park na Škvárovně, Ruská - kontrola garáží, Pod Velkám Vrchem, Klučovská , V Chobotě, Kollárova
Noční - Pochůzková činnost v obci Štolmíř
Pochůzková činnost ul. Jatecká - kontrola zahrádek, kontrola parků podél potoka Šembery, hřbitov, ul.Šafaříkova
Noční - Pochůzková činnost v obci Liblice
Pochůzková činnost v obci Štolmíř a Zahrady
Pochůzková činnost nám. Arnošta z Pardubic, Husovo nám., Krále Jiřího , kontrola nádraží, Jana Kouly , kontrola hřbitova, kontrola parku u pivovaru, Palackého
Pochůzková činnost stezka Břetislava Jedličky Bordského, Liblice , Cukrovarská , Krále Jiřího , kontrola nádraží
Přestupky a jejich
řešení
§ 50/1a 200/90 krádež majetkové přest.
1/1.000,-Kč
ostatní
22/10.500,-Kč
přek. rychlosti
14/10.500,-Kč
zákaz vjezdu
9/5.200,-Kč
oznámení přestupků v dopravě
14x
Měření rychlosti - § 125c/1f3, 4 361/00
Poříčany čj. MUCB - 31041/2014
Český Brod , Klučovská Č.j. MUCB 31168,174,170,195,205/2014
Český Brod ul. Klučovská MUCB-31555, 31572 /2014
Poříčany čj. MUCB-31918,19/2014
Český Brod , Klučovská Č.j. MUCB - 32556,559,565,566,/2014

Odchyt psů
Ul. Žitomířská , odchyt bílého vlčáka, zjištěn majitel a pes předán .
ul. Za nemocnicí oznámení o pobíhajícím psovi - zjištěn majitel , který si psa zajistil
ul. Jungmannova, odchyt zlatého Stafordšírkéro teriéra č.j. 31444/2014 - pes předán majiteli
Součinnost s odbory
MěÚ
Odbor vnitřních věcí
Odvoz pokladní do KB
Odbor vnitřních věcí
Odvoz pokladní do KB
Odvoz pracovnic odboru na kontrolu stavby do obce Přišimasy
Stavební odbor
Odbor vnitřních věcí
Odvoz pokladní do KB
Odbor vnitřních věcí
Odvoz pokladní do KB
Odbor živ. prostředí
Odvoz pracovnice na šetření Liblice
Odbor vnitřních věcí
Nákup dárkových balíčků pro senirory - výročí
Odbod vnitřních věcí
Doručení písemností Čj:MUCB 20942/2014 příkaz Čj:MUCB 31880, 31846/2014
Odbor vnitřních věcí
odvoz pokladní do KB
Odbor dopravy
šetření v vedoucím odboru v obci Liblice , ul. Školní - rozhodnutí o umístění DZ zákaz stání
Odbor tajemníka
Asistence při otvírání silnic e v Chobotě.

Četnost
denně
denně
denně
denně
nepravidelně
denně
nepravidelně
1.11.2014
1.11.2014
1.11.2014
2.11.2014
2.11.2014
4.11.2014
4.11.2014
4.11.2014
4.11.2014
4.11.2014
5.11.2014
6.11.2014
6.11.2014
8.11.2014
8.11.2014
9.11.2014
10.11.2014
10.11.2014
12.11.2014
12.11.2014
13.11.2014
13.11.2014
14.11.2014
14.11.2014
15.11.2014
15.11.2014
15.11.2014
16.11.2014
16.11.2014
17.11.2014
17.11.2014
18.11.2014
18.11.2014
19.11.2014
20.11.2014
22.11.2014
22.11.2014
22.11.2014
22.11.2014
23,11,2014
24.11.2014
24.11.2014
24.11.2014
25.11.2014
26.11.2014
30.11.2014

2.11.2014
3.11.2014
6.11.2014
10.11.2014
11.11.2014
14.11.2014
15.11.2014
18.11.2014
19.11.2014
22.11.2014
23.11.2014
26.11.2014
27.11.2014
30.11.2014

4.11.2014
5.11.2014
10.11.2014
13.11.2014

21.11.2014
2.11.2014
7.11.2014
8.11.2014

4.11.2014
6.11.2014
7.11.2014
10.11.2014
13.11.2014
13.11.2014
14.11.2014
14.11.2014
14.11.2014
19.11.2014
19.11.2014

Odbor vnitřních věcí
Odbor vnitřních věcí
Odbor vnitřních věcí
Odbor vnitřních věcí
Odbor vnitřních věcí
Příjmy-pokuty
na místě
složenkou
Příjmy-parkovací automaty
5.11.2014
12.11.2014
20.11.2014
28.11.2014 + nádraží
Příjmy- poplatky tržnice
Stánky
Celkem

Odvoz pokladní do KB
Odvoz pokladní do KB
Doručení písemností Čj:MUCB 32490, 32453/2014
Doručení písemnosti Čj:MUCB 32453/2014
odvoz pokladní do KB

20.11.2014
21.11.2014
24.11.2014
24.11.2014
25.11.2014
14 200 Kč
13 000 Kč
23 479 Kč
19 267 Kč
16 735 Kč
27 641 Kč
350 Kč
114 672 Kč

