Přehled činností MP za měsíc květen 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
Oznámení o třech osobách obtěžujících kolemjdoucí u autobusové zastávky u Penny marketu, na místo ztotožnění osob - domluva.
Oznámení o odcizení reklamního poutače v ul. Palackého. Ve spolupráci s kamerovým systémem zajištěn záznam a osoby dle místní znalosti zjištěny a ztotožněny.
Zpracován přestupek dle ust. § 50/1a) z.č. 200/90 Sb. Ć.j. MUCB 12261/2015 a předán k projednání na OVV MěÚ Český Brod.
Oznámení MKS Č. Brod , že před budovou MěÚ Č. Brod se povaluje nějaký muž. Na místě zjištěno, že muž je podnapilý a zraněný v obličeji. Přivolána RZS Kostelec n. Č. lesy.
Č. lesy . Provedena z důvodu agresivity muže asistence do nemocnice Kolín - oční oddělení. Č.j. MUCB 12266/2015
Oznámení sms zprávou, že na vlak. Nádraží je muž, který obtěžuje kolemjdoucí. Protizákonné jednání nezjištěno.
Oznámení o labuti na pozemku v obci Zahrady , která nemůže vzlétnout - odchyt labutě pracovníkem stanice pro zraněná zvířata v obci Pátek - vypuštění do Podviňáku.
Oznámení o zraněné labuti na pozemku v obci Štolmíř - odchyt labutě pracovníkem stanice pro zraněná zvířata v obci Pátek - převoz labutě do záchranné stanice.
Oznámení TS Č. Brod o uložení odpadu mimo vyhrazené místo domovní odpad -kontejner na nápojové kartony- vyřešeno v blokovém řízení § 47/1i zák. č. 200/90 Sb.
Oznámení o nefenkčním parkovacím automatu č. 2 nám. A. z. Pardubic - doplnění lístků kotouče.
Oznámení o podnapilé osobě , lékařské vyšetření, odvoz na PZS Kolín.
Oznámení o nefungující vstupní závoře parkoviště u nádraží ČD, na místo hl. MP, závada odstraněna, žádost o provedení servisní prohlídky z důvodu opakující se závady.
Oznámení o přestupku v dopravě čj. MUCB-12851/2015.
Oznámení o zraněném psu v k.o. Doubravčice.Vzhledem k místní příslušnosti k obci Doubravčice předáno k dalšímu opatření dle zákona o obcích starostovi obce.
Oznámení o přestupku v dopravě čj. MUCB-12897/2015.
Oznámení - na náměstí běhá pes bez majitele a napadá cizí psy - výjezd, odchyt.
Oznámení o cestujícím bez platné jízdenky ve vlaku jedoucím z Prahy na nádraží ČD, na místo, ztotožnění muže, vykázán z vlaku.
Oznámení o spícím muži (bezdomovci) v ul.Marie Majerové - negativní.
Oznámení o zmateném muži, který skáče pod vozidla na silnici 1/12 - vyřešeno v součinnosti s PČR.
Oznámení o neprůjezdnosti ulice Školní v Liblicích - vyřešeno na místě.
Oznámení o poškození vozidla na sídlišti v Českém Brodě. Výjezd na místo, zjištění pachatele a následné omezení na osobní svobodě. Předání OOPČR Č. Brod.
Oznámení o volně pobíhajícím psu v ul. Žitomířská v Č. Brodě, odchyt psa, převoz a předání psa majiteli, vyřešeno v blokovém řízení.
Oznámení - oznamovatelka nemůže vyjet s vozidlem z parkoviště P+R - výjezd na místo, vyřízeno na místě .
Oznámení - na hřišti 1 ZŠ parkují nedovoleně vozidla - výjezd na místo, pozemek v řádném pronájmu Cirkus, nezjištěno protiprávní jednání.
Oznámení - bezdomovec močí před obchodem na nám. A Z Pardubic - pachatel ztotožněn, vyřízeno v blokovém řízení.
Oznámení o přestupku v dopravě čj. MUCB-13604,13606/2015.
Oznámení operační PČR o osobě ležící v ul. Žižkova - výjezd na místo, negativní.
Oznámení o podnapilé osobě na nám A z Pardubic - muž probuzen - předvedení PČR ( zjištění totožnosti ) Čj MUCB 13696/2015 - vyřešeno blokovou pokutou §47/1c).
Oznámení o podnapilé osobě v ul. Žitomířská, muž probuzen, povrchová zranění na hlavě, přivolána RZS, muž převezen do nem Kolín, Čj. MUCB- 13768 /2015 .
Oznámení o nefunkčním parkovacím automatu U pošty - parkovací lístky, nový kotouč.
Oznámení o nefunkčním parkovacím automatu č.5 - parkovací lístky, nový kotouč.
Oznámení - porucha závora parkoviště P+R - výjezd na místo, porucha odstraněna.
Oznámení PČR - žádost o součinnost hřbitov Český Brod - asistence.
Oznámení - bratr 75 let 2 den nezvedá telefon a nenastoupil k lékaři - výjezd na místo Na Cihelně 1330- zjištěn klíč zevnitř, nikdo neotvírá, zajištěna PČR, RZS, HZS .
byt otevřen, muž nalezen živý, převezen do nemocnice Kolín, zajištěna zámečnická služba.
Oznámení - pes napadl 10 letou dívku v ul. Masarykova - výjezd na místo, pes identifikován, odchycen, zjištěna majitelka, provedena vet. kontrola, vyřízeno blokově.
Oznámení - porucha závory parkoviště P+R - výjezd na místo, poruchu se nezdařilo odstranit, servis.
Oznámení kamerový systém - signál PCO - výjezd na místo, negativní.
Oznámení o odcizení finanční hotovosti z odstaveného vozidla v Liblicích - Věc si převzala policie ČR.
Oznámení o pokáleném bezdomovci na nádraží ČD - výjezd na místo, bezdomovec vykázán z nádraží.
Oznámení o bezdomovci v ul. Žitomířská požívající alkohol na veřejnosti - vyřízeno v blokovém řízení.
Telefonické oznámení o parkujícím vozidle před vjezdem do nemovitosti. Při výjezdu vozidlo odparkovalo a oznamovatel oznámení telefonicky odvolal.
Oznámení o spícím bezdomovci za prodejnou KIK - bezdomovec probuzen a vykázán.
Oznámení o poškozené značce v ul. Kollárova a oznámení o poškozené vozovce na křižovatce Školní x Průmyslová v obci Liblice - TECHNICKÉ SLUŽBY.
Oznámení o přestupku v dopravě čj. MUCB-14556/2015.
Oznámení PČR o 2 mužích, kteří obtěžují v baru Broďáček - výjezd na místo, bezdomovci vykázání z baru.
Oznámení o znečištění veřejného prostranství Č.j. MUCB-14991/2014.
Oznámení o nálezu dokladů od vozidla. Předáno majitelce.
Oznámení o rozřezání autovraku v obci Štolmíř čj. MUCB-15036/2015 na místě fotodokumentace, postoupeno na odbor Životního prostředí při MÚ Český Brod.
Psovod + služební pes
Ukázka MŠ Liblice
Ukázka MŠ Kollárova
Dohled nad fotbalovým utkáním SK Český Brod
Ukázka ZŠ + praktická škola Žitomířská
pochůzková činnost - parky, hřbitov, nádraží, sídliště
Ukázka MŠ Sokolská
Ukázka Doparvní Den - Liblice
Dohled nad fotbalovým utkáním SK Český Brod

Přestupky a jejich řešení
§ 50/1a 200/90 krádež

majetkové přest.
ostatní + TPZOV
přek. rychlosti
zákaz vjezdu
ostatní - přestupky cyklistů, chodců
§ 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
§ 10 odst.2,3 zák.č.553/1991 Sb.
přestupky v dopravě - zkrácené řízení, správní řízení
Měření rychlosti - § 125c/1f3, 4 361/00
Tuchoraz Č.j. MUCB 12263,4,5/2015
Jungmannova Č.j. MUCB 12592, 95,98,93,97,600,601,603,604,605/2015
Krupá , Čj. MUCB 12881.2.4.5.6,7,8,9/20105
Nová Ves II - MUCB 12890,2,4,5,6/2015
Jungmannova MUCB 12901,2,3/2015
Poříčany MUCB 13004,010,013,13015 /2015
Český Brod , Krále Jiřího MUCB - 13171,174,176,177,178,180,183,188,191195,199,13202/2015
Jungmannova Č.j. MUCB 13366,71,83,89,95,94,88,73,61,57/2015
Krále Jiřího čj. MUCB-13840/2015
Poříčany MUCB 14709,14710 /2015
Tuchoraz Č.j. MUCB-14983,85,87,90/2015
Nová Ves II. Čj. MUCB- 15094,96,123,134,142,147,153,163,171 /2015

Četnost

denně
denně
denně
denně
nepravidelně
denně
nepravidelně
1.5.2015
2.5.2015
2.5.2015
4.5.2015
5.5.2015
6.5.2015
6.5.2015
6.5.2015
6.5.2015
7.5.2015
7.5.2015
7.5.2015
9.5.2015
9.5.2015
9.5.2015
12.5.2015
12.5.2015
12.5.2015
12.5.2015
13.5.2015
14.5.2015
14.5.2015
14.5.2015
14.5.2015
14.5.2015
16.5.2015
18.5.2015
18.5.2015
19.5.2015
19.5.2015
19.5.2015
19.5.2015
19.5.2015
20.5.2015
20.5.2015
20.5.2015
21.5.2015
22.5.2015
23.5.2015
25.5.2015
25.5.2015
25.5.2015
27.5.2015
28.5.2015
28.5.2015
29.5.2015

5.5.2015
7.5.2015
9.5.2015
13.5.2015
15.5.2015
21.5.2015
23.5.2015
23.5.2015

1/500,-Kč
37/15.000,-Kč
74/51.500,- Kč
7/3.200,-Kč
5/3.600,-Kč
0
4/3.700,-Kč
3/1.700,-Kč
0
10

Odchyt psů
V obci Liblice provozovna nápoje Marek ul. Ve Staré Vsi Č.j. MUCB-12752/2015 - pes odvezen dne 7.5.2015 do Lysé n. L.
V obci Český Brod odchycen pes - německý krátkosrstý ohař hnědý- MUCB-12899/2015 - pes předán majiteli.

2.5.2015
5.5.2015
7.5.2015
8.5.2015
10.5.2015
11.5.2015
12.5.2015
13.5.2015
18.5.2015
26.5.2015
28.5.2015
30.5.2015

6.5.2015
9.5.2015

Součinnost s odbory MěÚ
Odbor vnitřních věcí
Okresní soud Kolín
Odbor vnitřních věcí
Odbor vnitřních věcí
Odbor životního prostředí
Odbor vnitřních věcí
Odbor správy majetku
Odbor vnitřních věcí
Odbor vnitřních věcí
Odbor vnitřních věcí
Město Český Brod
Odbor vnitřních věcí
Odbor vnitřních věcí
Odbor vnitřních věcí
Příjmy-pokuty
na místě
složenkou
Příjmy-parkovací automaty
7.5.2015
14.5.2015
22.5.2015
29.5.2015 26 250,-Kč + 1210,-Kč nádraží
Příjmy- poplatky tržnice
Stánky
Celkem

doručení písemnosti
doručení písemnosti
odvoz pokladní a peněz do KB
doručení pesemnosti Č.j. MUCB-12912/2015
součinnost při šetření na skládce v Zahradech
odvoz pokladní do banky
servis závor parkoviště P+R
odvoz pokladní a peněz do KB
odvoz pokladní a peněz do KB
doručení pesemnosti Č.j. MUCB-10260/2015
Nákup věcí na otevření parkoviště a asistence při otevírání
odvoz pokladní do KB
odvoz pokladní do KB
odvoz pokladní do KB

1.5.2015
2.5.2015
7.5.2015
11.5.2015
12.5.2015
14.5.2015
14.5.2015
18.5.2015
19.5.2015
19.5.2015
20.5.2015
21.5.2015
22.5.2015
29.5.2015

42 700 Kč
36 500 Kč
21 768 Kč
23 909 Kč
31 122 Kč
27 460 Kč
2 300 Kč
185 759 Kč

