Přehled činností MP za měsíc březen 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
Sběr injekční stříkačky v ul. Žižkova.
Oznámení o domovním prodeji v ul. Na Cihelně - hlídka na místě zjistila 7 osob, podezření ze spáchání přestupku bylo oznámeno na přestupkovou komisi MÚ Český Brod.
Zajištění pořádku při jednání přestupkové komise MÚ Český Brod.
Oznámení o muži sedícím na zídce u poškozeného jízdního kola v ul. Krále Jiřího u bývalého cukrovaru - muž nezraněn, přední kolo tzv. osmička, muž se zvedl a odešel domů.
Součinnost s PČR při pátrání po pohřešované mladistvé osobě M.L.
Oznámení - na lavičce v parku ul. Šafaříkova leží muž a je asi podnapilý - z důvodu dosahu předáno PČR.
Oznámení -poškození stromu pracovním strojem v ul. Klučovská - výjezd na místo, zadokumentování přestupku, oznámeno OŽP MÚ Český Brod.
Oznámení - nález injekční stříkačky v parku u Šembery - výjezd na místo, proveden sběr.
Oznámení - muž vybírá kontajnery v ul. Rokycanova - výjezd na místo, kontrola osoby, vyřízeno na místě domluvou - bezdomovec.
Oznámení přestupku v dopravě MUCB -6582/2015.
Oznámení o sražené srně v Českém Brodě, Krále Jiřího u stavebnin PRO - DOMA, výjezd na místo, zvěř předána mysliveckému hospodáři.
Oznámení o divně se chovajícím muži v čekárně odboru dopravy MěÚ Český Brod - ztotožněn - Čj. MUCB-6809/2015.
Oznámení o několika mladících prodávajících na parkovišti PENNY MARKETU neznámé zboží - negativní.
Oznámení o povalujícím se muži v parčíku u kostela. Muž ztotožněn a vykázán z místa ležení do místa bydliště.
Oznámení o 2 mužích aplikujících si drogy v parku Klučovská - Ruská. Výjezd na místo, lustrace, předáno PČR k provedení dalších opatření.
Zajištění místa dopravní nehody Český Brod, Arnošta z Pardubic, sražený chodec cyklistou.
Oznámení - v ul. Šafaříkova leží bezvládný muž a nereaguje - výjezd na místo, muž probuzen a předán ZZS.
Oznámení - Za Jatkami v ČB volně pobíhá pes - výjezd na místo, pes odchycen a následně předán majiteli.
Oznámení o nálezu injekční stříkačky na veřejných záchodcích . Výjezd na místo a proveden sběr.
Oznámení přestupku v dopravě MUCB -7520, 7530/2015.
Zpracování 3 výzev na odstranění autovraku v ulici 28.Října MUCB - 7598, 7604, 7609/2015.
Oznámení - v průchodu ul. Masné krámy někdo pije alkohol - výjezd na místo, nikdo nezastižen.
Oznámení - Liblice u VODOS parkuje kamion - výjezd na místo, kamion již na místě nezastižen.
Oznámení PČR - v parku u Pivovaru leží u lavičky opilý muž - výjezd na místo, ztotožněna žena, vyřízeno na místě blokově, vykázána z místa.
Oznámení - u hřbitova volně pobíhá pes - proveden odchyt, umístěn do kotce MP.
Oznámení - porucha PA č. 7 - výjezd na místo, oprava PA.
Oznámení o odcizení psa na nám. A.z Pardubic. Provedeným šetřením zjištěna osoba, která měla psa odcizit. Po podání vysvětlení zjištěno, že psa se snažila ztotožnit ve VN a poté vše oznámila na MP.
Doručení písemnosti Č.j. MUCB 7771/2015.
Oznámení o přestupku v dopravě č.j. MUCB 8059,61,63,65,67,69/2015.
Oznámení o domovním prodeji v obci Liblice - hlídka na místě zjistila jednu osobu, vyřešeno v blokovém řízení.
Oznámení přestupku v dopravě MUCB -8414/2015.
Oznámení - Za obcí Český Brod ve směru na Novou Ves leží v příkopu žena - výjezd na místo, žena vzbuzena, odešla domů.
Oznámení o ženě, která se stylem "MERESJEV" pohybuje po ul. Žitomířská. Na místě zjištěna totožnost, provedena dech. zkouška 3,75 ‰. Žena mimo ohrožení života, proveden transport do místa bydliště.
Oznámení o bezdomovci, který v budově nádraží - nádražní hala budí veřejné pohoršení a znečišťuje veř. prostranství. Na místě provedena dech. Zkouška 1,53 ‰. Muž vykázán řešeno v blok. řízení.
Oznámení přestupku v dopravě MUCB -8506/2015.
Oznámení kamerového systému o dvou osobách požívajících alkohol na nám. Arnošta z P. - výjezd na místo, spolupráce s PČR, věc předána PČR.
Doručení písemnosti Č.j. MUCB 8188/2015.
Oznámení - v ul. Masarykova muž poškodil domovní zvonek - výjezd na místo, vyřízeno blokově.
Oznámení - v ul. Šafaříkova stojí starší zmatená žena, která se ztratila - výjezd na místo, šetření, žena odevzena do DD Český Brod.
Oznámení , že v obci Zahrady na konci rybníka , leží ve škarpě srnec - výjezd na místo - předáno mysliveckému sdružení Tuchoraz p. Šebek.
Oznámení přestupku v dopravě MUCB - 9086/2015.
Signál PCO objekt - negativní.
Oznámení o podezřelém vozidle nad čerpací stanicí Pap - Oil - výjezd na místo, provedena lustrace vozidla - negativní
Nefunkčí závory na parkovišti P+R - zaseklé lístky.
Oznámení přestupku v dopravě MUCB - 9120/2015
Usměrňování provozu při dopravní nehodě v ulici Zborovská.
Psovod + služební pes
Pochůzková činnost - hřbitov, parky u Šembery, Kutilka, Liblice
Pochůzková činnost - hřbitov, parky u Šembery, Kutilka, dohled na fotbalovým utkáním SK Č. Brod
Pochůzková činnost - nádraží, Liblice, hřbitov, Kutilka, parky u Šembery
Pochůzková činnost - nádraží, nemocnice, parky u Šemebry, Kutilka
Pochůzková činnost - nádraží, Liblice, Za Jatkami
Pochůzková činnost - nemocnice, náměstí, park u Šembery, nádraží
Bezpečnostní akce ubytovny + PČR
Výcvik sl. psů

Četnost

denně
denně
denně
denně
nepravidelně
denně
nepravidelně
2.3.2015
2.3.2015
4.3.2015
5.3.2015
5.3.2015
5.3.2015
6.3.2015
6.3.2015
7.3.2015
8.3.2015
9.3.2015
10.3.2015
11.3.2015
11.3.2015
12.3.2015
12.3.2015
15.3.2015
15.3.2015
16.3.2015
17.3.2015
17.3.2015
18.3.2015
19.3.2015
19.3.2015
19.3.2015
19.3.2015
20.3.2015
20.3.2015
21.3.2015
23.3.2015
24.3.2015
24.3.2015
24.3.2015
25.3.2015
25.3.2015
26.3.2015
27.3.2015
27.3.2015
28.3.2015
30.3.2015
30.3.2015
30.3.2015
30.3.2015
31.3.2015
31.3.2015
31.3.2015
6.3.2015
7.3.2015
9-10.3.2015
10.-11.3.2015
13-14.32015
18.3.2015
24.3.2015
28.3.2015

Přestupky a jejich řešení
§ 125c/1k zák.361/2000 Sb.
zákaz vjezdu
§ 125c/1 f 3,4 zák.č. 361/2000Sb. překročení rychlosti
§ 125c/1k zák.361/2000 Sb.
parkování
§ 125c/1k zák.361/2000 Sb.
přestupky cyklistů
§ 30 zák.č 200/1990 Sb.
přestupky na úseku ochrany před alkoholismem jinými toxikomaniemi
§ 46 odst.1,2 zák.č.200/1990 Sb. ostatní přestupky proti pořádku OZV a NO
§ 47 zák. č.200/1990 Sb.
přestupky proti veřejnému pořádku
§ 49 zák.č. 200/1990 Sb.
přestupky proti občanskému soužití
§ 50 zák.č.200/1990 Sb.
přestupky proti majetku
§ 10 odst.2,3 zák.č.553/1991 Sb. přestupky v dopravě - zkrácené řízení
Měření rychlosti - § 125c/1f3, 4 361/00
Liblice
Č.j.:MUCB-6261,50,51,52,54/2015
Jungmannova
Čj.MUCB-6572,73,74,75,76,77/2015
Krupá
ČJj.MUCB-6729,32,36,50,56,59,72/2015
Krále Jiřího
Č.j. MUCB-6904,11,23,7105/2015
Poříčany
Č.j,.MUCB 7044,7046/2015
Jungmannova
Č.j. MUCB-7292,95,98/2015
Nová Ves II
Č.j. MUCB 7484,7485,7486,7488/2015
Krále Jiřího
Č.j. MUCB - 7762,7769/2015
Odchyt psů
Odchyt psa v ul. Žitomířská areál zvláštní školy č.j. MUCB 6580/2015
Odchyt psa v bývalém plaveckém bazénu Č.j. MUCB 7161/2015
Odchyt psa v ul. Jatecká - pes předán majiteli
Odchyt feny na hřbitově v Českém Brodě Č.j. MUCB 7940/2015
Odvoz Č.j. MUCB 7940/2015do útiulku v Lysé nad Labem
Odchyt feny v ul. Františka Macháčka Č.j. MUCB 9088/2015
Součinnost s odbory MěÚ
Odbor dopravy
Odbor vnitřních věcí
Odbor tajemníka
Odbor vnitřních věcí
Odbor tajemníka
Odbor vnitřních věcí
Odbor vnitřních věcí
Odbor vnitřních věcí

9/3.900,-Kč
35/26.200,-Kč
98/42.500,-Kč
2/700,-Kč
3/2.000,-Kč
1/1.000,0
1/500,-Kč
12
4.3.2015
6.3.2015
9.3.2015
10.3.2015
11.3.2015
13.3.2015
16.3.2015
18.3.2015
6.3.2015
12.3.2015
15.3.2015
19.3.2015
30.3.2015
ověření totožnosti přestupce v evidencí obyvatel MÚ Č. Brod
odvoz peněz a pokladní do KB
stoly - koncepce MP
asistence při jednání PK
odvoz dárkových košů na radnici
odvoz peněz a pokladní do KB
odvoz peněz a pokladní do KB
odvoz peněz a pokladní do KB

4.3.2015
5.3.2015
5.3.2015
9.3.2015
10.3.2015
10.3.2015
12.3.2015
17.3.2015

Odbor vnitřních věcí
Odbor vnitřních věcí
Odbor vnitřních věcí
Odbor soc. věcí
Příjmy-pokuty
na místě
složenkou
Příjmy-parkovací automaty
5.3.2015
12.3.2015
18.3.2015
26.3.2015
31.3.2015
Příjmy- poplatky tržnice
Stánky
Celkem

odvoz peněz a pokladní do KB
odvoz pokladní do KB pro peníze
odvoz peněz a pokladní do KB
Odvoz věcí z penzionu Anna

19.3.2015
23.3.2015
24.3.2015
25.3.2015
49 700 Kč
27 100 Kč
19 854 Kč
26 325 Kč
27 973 Kč
27 154 Kč
16 561 Kč
700 Kč
195 367 Kč

