Přehled činností MP za měsíc leden 2015
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
Kamerový systém - žena se 3 zavazadly odchází ze hřbitova v Č.B. - výjezd, kontrola osoby a zavazadel, negativní.
Oznámení - sousedky v horním bytě bytovky ruší noční klid ul. 28 října, Č.B.- výjezd na místo, osobní kontrola, nezjištěno protiprávní jednání.
Oznamení o poškozeném vozidle v ul. V Chobotě Č.B. - výjezd na místo, zjištěn majitel - nejde o protiprávní jednání.
Vlastní zjištění - poškození dvou dopravních značek - předáno Silničnímu úřadu při MěÚ Český Brod.
Oznámení o odcizeném motorovém vozidle za Českým Brodem směr Klučov - předáno PČR.
Oznámení - nefunguje veř. Osvětlení v ul. Želivského, Palackého - předání TS ČB, porucha odstraněna.
Oznámení od PČR - u OD LIDL je cítit asi plyn - výjezd na místo, předáno zástupkyni vedoucího prodejny, únik plynu nezjištěn.
Oznámení o odhozené použité injekční stříkačce v ul. Jungmannova křižovatka s Havlíčkovou, proveden sběr tohoto materiálu.
Oznámení o padajících větvích na nám. Arnošta z Pardubic - zajištění místa a vyžádání zábran z TS Č. Brod , opáskování .
Oznámení o poletující střešní plechové krytině z domu v ul. Žižkova - střechy zajištěna prostřednictvím HZS Český Brod.
Oznámení o poletující střešní plechové krytině z domu v ul. Jungmannova. Vyrozumění majitele a domluveno zajištění objektu společně z HZS Český Brod.
Oznámení o uvolněné střešní krytině kolostavu u místního hřbitova, provizorně zajištěno proti uvolnění drátem, vyrozuměny TS města Český Brod-oprava v pondělí.
Oznámení o volném pohybu psa na silnici 1/12 mezi obcí Přistoupim a čerpací stanicí Benzina - prověřeno negativní.
Oznámení o čtyřech osobách v ul.Boženy Němcové, které nabízejí prodej elektřiny - hlídka na místě nezjistila pohyb žádných osob + vyrozumění oznamovatelky.
Oznámení o volném pohybu psa v obci Tismice - oznamovatelka odkázána na starostku obce Tismice.
Nález peněženky - zjištění majitele+ telefonické vyrozumění a předání peněženky prostřednictvím podatelny MěÚ Č.Brod.
Nález kompletní sady ALU kol s pneumatikami u garáží za BČ Pap Oil v Českém Brodě. - Předáno do úschovy jako nález
Oznámení o nefunkčnosti PA č. 6 . Vyrozuměna f. na opravu.
Oznámení - automat č. 1 má poruchu - porucha odstraněna.
Oznámení přestupku v dopravě č.:MUCB-1166,1172,1176,1241/2015.
Oznámení o dvou mužích, kteří u Penny marketu obtěžují občany (nabízejí plyšové hračky za přispění na "nemocné") výjezd na místo - vyřešeno domluvou.
Oznámení police ČR s žádostí o asistenci při zákroku proti dvěma opilým osobám před hotelem Apeyron.
Oznámení Policie ČR - porušování občanského soužití ul. Masarykova - výjezd na místo , vyřešeno na místě domluvou.
Oznámení Policie ČR - porušování občanského soužití ul. Masarykova - výjezd na místo , vyřešeno na místě domluvou.
Oznámení - 3 muži obchází byty v ul. Na Cihelně a nabízí smlouvy - výjezd na místo, prokázání totožnosti, vyřešeno na místě domluvou.
Oprava parkovacího automatu č. 3 - doplnění kotouče s lístky a znovuzprovoznění.
Servis služebního vozidla - doplnění provozních tekutin.
Sběr 1x injekční stříkačky v ul. nám. A. z Pardubic.
Oznámení - ul. Žižkova před garáží blokuje výjezd zaparkované vozidlo - vyřešeno na místě blokově
Vlastní zjištění - V Lukách 2 osoby pálí měděné kabely, osoby ztotožněny, věc předána PČR.
Oznámení o dopravním přestupku ul. Na cihelně čj. MUCB-2120/2015.
Prověření signálu PCO MŠ Kollárova - negativní.
Oznámení PČR o házení zábavní pyrotechniky v obci Liblice - negativní.
Oznámení policie ČR o vzájemném napadání dvou osob v ul. Žižkova. Věc prověřena, negativní.
Oznámení přestupku v dopravě MUCB - 2335/2015
Oznámení přestupku dopravě MUCB - 2476/2015
Oznámení Policie ČR - žádost o prověrku - opilý cyklista na silnici mezi Č.B. a Poříčany - prověřeno negativní.
Oznámení o zaparkovaných vozidlech na trávníku v ul. Jungmannova.
Oznámení - na cestě u trati mezi ČB a podjezdem u Štolmíře leží kontajner na papír - prověřeno, předáno TS MČB.

Psovod + služební pes
Pochůzková činnost - Park U Šembery, hřbitov, Krále Jiřího, Liblice
Pochůzková činnost - sídliště, parky u Šembery
Pochůzková činnost - nádraží, náměstí, hřbitov
Pochůzková činnost -nádraží, parky, hřbitov, sídliště
Asistence PČR při rušení veřejného pořádku v hotelu Apeyron.
Pochůzková činnost - náměstí, nádraží, parky, hřbitov
Pochůzková činnost - náměstí, nádraží, parky, hřbitov, sídliště
Pochůzková činnost - V Lukách, Štolmíř
Pochůzková činnost - V Lukách, hřbitov, parky
Přestupky a jejich řešení
§ 50/1a 200/90 krádež majetkové přest.
ostatní
přek. rychlosti
zákaz vjezdu
přestupky v dopravě - zkrácené řízení
Měření rychlosti - § 125c/1f3, 4 361/00

Četnost

denně
denně
denně
denně
nepravidelně
denně
nepravidelně
3.1.2015
3.1.2015
6.1.2015
6.1.2015
6.1.2015
6.1.2015
6.1.2015
7.1.2015
9.1.2014
9.1.2014
9.1.2014
11.1.2015
12.1.2015
12.1.2015
12.1.2015
12.1.2015
13.1.2015
13.1.2015
14.1.2015
14.1.2015
16.1.2015
17.1.2015
19.1.2015
19.1.2015
19.1.2015
21.1.2015
21.1.2015
23.1.2015
23.1.2015
23.1.2015
23.1.2015
24.1.2015
25.1.2015
26.1.2015
27.1.2015
27.1.2015
27.1.2015
29.1.2015
31.1.2015

3-4.1.2015
7.-8.1.2015
11.-12.1.2015
15.1.-16.1.2015
17.1.2015
19.1.2015
20.1.2015
23.1.2015
27.1.2015

34/15.500,-Kč
8/5.000,17

Odchyt psů
Doručen na služebnu pes , kříženec německého ovčáka , který byl odchycen v obci Nová Ves II. Zjištěn majitel a pes následně předán.
Odchyt psa v ulici Rokycanova Čj:MUCB-1371/2015 - dne 16.1.2015 fena odvezena do útulku v Lysé nad Labem
Odchyt psa kříženec ohaře v ulici Masarykova Čj: MUCB-2189/2015 - odvezen dne 26.1.2015 do útulku Lysá nad Labem

10.1.2015
15.1.2015
25.1.2015

Součinnost s odbory MěÚ
Odbor vnitřních věcí
PČR OŘP Kolín
odbor vnitřních věcí
odbor vnitřních věcí
Odbor živ. prostředí a zem.
Odbor vnitřních věcí
Odbor vnitřních věcí
Odbor tajemníka
Odbor vnitřních věcí
Odbor dopravy
Odbor vnitřních věcí
Odbor vnitřních věcí
PČR OŘP Kolín
Odbor vnitřních věcí
Odbor tajemníka

2.1.2015
9.1.2015
13.1.2015
14.1.2015
15.1.2015
15.1.2015
20.1.2015
21.1.2015
22.1.2015
23.1.2015
27.1.2015
27.1.2015
29.1.2015
30.1.2015
30.1.2015

Příjmy-pokuty
na místě
složenkou
Příjmy-parkovací automaty
9.1.2015
15.1.2015
22.1.2015
30.1.2015
Příjmy- poplatky tržnice
Stánky
Celkem

Odvoz pokladní do KB
Vyrozumění oznamovatelky o nálezu jejího odcizeného motorového vozidla
odvoz pokladní do KB
odvoz pokladní do KB
šetření v obci Štolmíř
Odvoz pokladní do KB
Odvoz pokladní do KB
Dovoz balíků vod na radnici
Odvoz pokladní do KB
šetření přestupku č.j. MUCB 2120/2015
Doručení písemnosti Čj:MUCB 1941/2015
odvoz pokladní do KB
asistence při DN v ul. Zborovská - V Chobotě
Odvoz pokladní do KB
Dovoz dárkových balíků na radnici

11 300 Kč
9 200 Kč
17 492 Kč
18 254 Kč
21 565 Kč
22 934 Kč
0 Kč
100 745 Kč

