Přehled činností MP za měsíc červenec 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
Zahrady
Kontrolní činnost z důvodu krádeže dřeva
Příjem oznámení a jejich řešení
Oznámení o volně pobíhajícím psu ( vlčák ) na silnici za Českým Brodem směr Klučov - prověřeno , pes nikde nenalezen.
Oznámení o podnapilém muži na chodbě radnice čp. 70 - muž vykázán.
Oznámení o nálezu peněženky Č-j- MUCB-18849/2015 - předáno majitelce.
Oznámení o přestupku č.j. MUCB 18880, 882,884/2015.
Oznámení - v obci Štolmíř již zhruba týden pobíhá pes, obyvatelé bytovek nemohou pouštět děti ven - výjezd na místo, odchyt psa.
Oznámení - v ul. Masarykova naproti Gymnázou leží polosvlečený muž, asi opilý - přijetí oznámení, z důvodu dosahu předáno PČR.
Oznámení o nefunkčním parkovacím automatu č. 7 - doplnění lístků.
Oznámení o hustém kouři v ulici Na Křemínku - výjezd na místo, kontrolou bylo zjištěno, že se jedná o pálení dřeva v otevřeném ohništi ( zahradní krb ).
Oznámení o ženě která leží v ulici Žitomířská - podnapilá žena byla převezena do místa bydliště v obci Štolmíř a předána synovi.
Oznámení - v restauraci U Ševčíků se pohybuje zapáchající pes - pes odchycen, umístěn v odchytovém kotci.
Vlastní - výměna parkovacích lístků závory P+R.
Oznámení o ležícím muži na stezce Břetislava Jedličky - na místě zjištěn silně podnapilý muž - předán RZS.
Oprava automatu závora parkoviště P+R.
Oznámení o nefunkčním automatu č. 3 nám. A z Pardubic - doplnění parkovacích lístků.
Oprava automatu č. 2 nám. A z. Pardubic - zaseklý mincovník.
Oprava automatu závora parkoviště P+R nádraží zablokový lístek zakryté čidlo.
Oznámení PČR o nalezeném dodávkovém vozidle v ul. Palackého , které má otevřené dveře - nasazena " botička " do příjezdu majitele.
Oznámení přestupku MUCB:19837,39,41,43,45/2015
Oznámení o přestupku v dopravě Č.j. MUCB-20054,20066/2015 - předáno na Odbor dopravy.
Oznámení - Na cihleně před garáží stojí cizí vozidlo a nelze vyjet - z důvodu dosahu odkázán oznamovatel na PČR.
Oznámení - oznamovatel nemůže vyjet z parkoviště Nádraží - závada odstraněna, oznamovatel vypuštěn z parkoviště.
Oznámení - na sídlišti běhá pes -černý kříženec, výjezd na místo, pes odchycen, předán majiteli.
Oznámení o přestupku v dopravě čj. MUCB-20615,619/2015.
Oznámení o nefunkčnosti PA na nádraží - oprava zmačkané peníze uvnitř.
Signál PCO - výjezd na místo - negativní, zjištěné otevřené okno.
Kontrola heren a barů s finančním odborem ( kontrola VHP + děti ).
Oznámení o nefunkčním automatu č. 2 nám. A z Pardubic - doplnění parkovacích lístků.
Oznámení - do bytu v ČB vběhlo asi 30cm dlouhé neznámé zvíře - před příjezdem hlídky zviře zakousl domácí pes - jedná se o lasičku, kadáver zlikvidován.
Oznámení MP Kolín - na zastávce u Penny se někdo válí - výjezd na místo, negativní.
Oznámení o přestupku v dopravě Č.j. MUCB-21394,21396,21398,213400,213402/2015 - předáno na Odbor dopravy.
Psovod + služební pes
Ukázka práce psovodů na LDT Kácovec, Starý Samechov
Pochůzková činnost nemocnice, nádraží ČD, Zahrady, Štolmíř
Pochůzková činnost sídliště, Podskalí, nádraží ČD
Pochůzková činnost, dohled nad fotbalovým utkáním SK Český Brod
Přestupky a jejich řešení
§ 50/1a 200/90 krádež
majetkové přest.
0/0,-Kč
ostatní + TPZOV
53/25.900,-Kč
přek. rychlosti
64/46.500,-Kč
zákaz vjezdu
5/2.500,-Kč
ostatní - přestupky cyklistů, chodců
6/3.500 ,-Kč
§ 30 zák.č 200/1990 Sb.
přestupky na úseku ochrany před alkoholismem jinými toxikomaniemi
0/0,-Kč
§ 46 odst.1,2 zák.č.200/1990 Sb.
ostatní přestupky proti pořádku OZV a NO
1/1.000,-Kč
§ 47 zák. č.200/1990 Sb.
přestupky proti veřejnému pořádku
0/0,-Kč
§ 49 zák.č. 200/1990 Sb.
přestupky proti občanskému soužití
0/0,-Kč
§ 10 odst.2,3 zák.č.553/1991 Sb.
přestupky v dopravě - zkrácené řízení, správní řízení
17
Měření rychlosti - § 125c/1f3, 4 361/00
Nová Ves II Č.j. MUCB -18505, 511,515, 520, 522 /2015
Krále Jiřího čj. MUCB-18698,701,703,707,711/2015
Tismice Č.j. MUCB.18851,852,854,855/2013
Český Brod Jungmannova - neprovedeno z důvodu dopravního značení komunikace
Nová Ves II Č.j. MUCB -19123,124,126,128 /2015
Poříčany Č.j. MUCB-19509,515,519/2015
Tismice Č.j. MUCB - 20041,20042/2015
Jungmannova čj. MUCB-20394,399,404,405,408/2015
Klučovská čj. MUCB-20497, 498 /2015
Krupá Č.j. 20588, 593,597,598,600,601,602,603,606,607,608,609,610,611,612,/2015
Tuchoraz Č.j.:MUCB-20776, 777, 778,779/2015
Liblice, Český Brod,ul. Prokopa Velikého - nezjištěno překročení rychlosti
Český Brod Jungmannova - MUCB 21213,214,216,217,222,223,226,228/2015
Krupá MUCB 21315,326,335,336,340,342,344/2015
Odchyt psů
Štolmíř - odchyt psa, kříženec Jack Russel terier, umístěn v odchytovém kotci MUCB-18886/2015
Odvoz psa do útulku Lysá n. L. MUCB-18886/20152
Odchyt psa Český Brod rest. U Ševčíků - kříženec APBT černé barvy, pes, umístěn v odchytovém kotci, ve 14:00h se ozval jeho majitel, pes vrácen, vyřešeno domluvou
Odchyt psa Český Brod Na Cihelně - kříženec černé barvy, zjištěn majitel, pes předán, vyřešeno domluvou
Součinnost s odbory MěÚ
odbor vnitřních věcí
odvoz pokladní a peněz do KB
odbor vnitřních věcí
odvoz pokladní a peněz do KB
odbor vnitřních věcí
odvoz pokladní a peněz do KB
odbor vnitřních věcí
odvoz pokladní a peněz do KB
odbor vnitřních věcí
odvoz pokladní a peněz do KB
odbor vnitřních věcí
odvoz pokladní a peněz do KB
odbor dopravy
odvoz do archivu
odbor vnitřních věcí
odvoz pokladní a peněz do KB
odbor vnitřních věcí
odvoz pokladní a peněz do KB
Příjmy-pokuty
na místě
složenkou
Příjmy-parkovací automaty
9.7.2015
16.7.2015
23.7.2015
31.7.2015
Příjmy- poplatky tržnice
Stánky
Celkem

Četnost
denně
denně
denně
denně
nepravidelně
nepravidelně
1.7.2015
2.7.2015
3.7.2015
4.7.2015
6.7.2015
6.7.2015
8.7.2015
9.7.2015
9.7.2015
10.7.2015
10.7.2015
11.7.2015
11.7.2015
11.7.2015
11.7.2015
13.7.2015
15.7.2015
15.7.2015
20.7.2015
20.7.2015
21.7.2015
24.7.2015
24.7.2015
26.7.2015
27.7.2015
27.7.2015
28.7.2015
29.7.2015
31.7.2015
31.7.2015
14.7.2015
15.-16.7.2015
24.-25.7.2015
25.7.2015

1.7.2015
2.7.2015
3.7.2015
8.7.2015
8.7.2015
13.7.2015
17.7.2015
22.7.2015
23.7.2015
24.7.2015
27.7.2015
29.7.2015
30.7.2015
31.7.2015
6.7.2015
7.7.2015
10.7.2015
21.7.2015
1.7.2015
3.7.2015
15.7.2015
16.7.2015
17.7.2015
28.7.2015
28.7.2015
30.7.2015
31.7.2015
43 900 Kč
31 200 Kč
27 439 Kč
26 114 Kč
23 453 Kč
26 691 Kč
2 870 Kč
181 667 Kč

