Přehled činností MP za měsíc říjen 2015
Obsah činnosti
Popis činnosti
Četnost
Kontrolní a preventivní činnost
nádraží
Kontrola nástupišť , vestibulu + podchod - dodržování tabákového zákona + veřejný
denně pořádek
hřbitov
Pochůzková činnost uvnitř hřbitova - prevence + veřejný pořádek
denně
parky v ČB + hřiště
Pochůzková činnost - venčení psů / řešení přestupků / + veřejný pořádek v parcích
denně
a na hřišti
tržnice
Výběr poplatků + zajištění veřejného pořádku , dohled na parkováním na tržnici
denně
Liblice
Kontrola dodržování zákazu vjezdu nákladních vozidel nad 10t
nepravidelně
Tismice
Kontrola dodržování zákazu vjezdu nákladních vozidel nad 10t
nepravidelně
Český Brod - přechody
Kontrolní činnost na přechodech před zahájení vyučování
denně
Zahrady
Kontrolní činnost z důvodu krádeže dřeva
nepravidelně
Příjem oznámení a jejich řešení
Výměna parkovacích lístků závoře na nádraží ul. Klučovská
1.10.2015
Oznámení o zablokování výjezdové závory na parkovišti P+R Klučovská - výjezdová závora manuálně otevřena
2.10.2015
Oznámení odstaveném OA Hyundai v ulici U Studánky , u kterého se pohybuje podezřelá žena - výjezd na místo, osoba bez ŘP - přivolána hlídka PČR - lustrace osoby i
vozidla v PATROS a PATRMV s negativním výsledkem
2.10.2015
Oznámení o nutrii v garáži domu v obci Štolmíř - při odchytu nutrie utekla do polí
2.10.2015
Oznámení o zablokování výjezdové závory na parkovišti P+R Krále Jiřího - výpadek PROUDU - výjezdová závora manuálně otevřena
2.10.2015
Oznámení o PORUŠE výjezdové závory na parkovišti P+R Klučovská - shození jističů ovládání závor a manuální otevření obou závor
2.10.2015
Oznámení o nahé ženě, která skáče do vozovky pod auta v ulici Žižkova , výjezd na místo, žena oblečena do bundy MP - přivolána hlídka PČR ke zjištění totožnosti ženy a poté
rychlá záchraná služba - žena schizofrenička převezena do Psychiatrické nemocnice Havlíčkův Brod
5.10.2015
Oznámení o ležícím muži na Husově náměstí - podnapilý muž probuzen a vykázán z místa
5.10.2015
Oznámení o muži, který se válí v čekárně na nádraží - výjezd na místo ( ČERNÝ !!!! ) muž vykázán ven z nádraží
6.10.2015
Oznámení o přestupku v dopravě Č.j. MUCB-27584,27622,27646,27658,27660,27662,27676,27689/2015
7.10.2015
Doplnění lístků do parkovacího automatu č. 1 spořitelna nám. A. z Pardubic
8.10.2015
Doplnění lístků do parkovacího automatu č. 2 cukrárna nám. A. z Pardubic
10.10.2015
Oznámení o přestupku v dopravě Č.j. MUCB-27901/2015
10.10.2015
10.10.2015
Oznámení PČR - na stezce poblíž Chodotínského rybníka leží muž - výjezd na místo, zjištěn notorický opilec z Bylan, motorické a artikulační schopnosti dobré, vykázán z místa
11.10.2015
Oznámení - na 3 peronu nádraží ČD běhá pes - zjištěn majitel, předáno majiteli
3x oznámení - řidiči vozidel dnes ráno projeůli na parkoviště Klučovská zvedlou závorou, nyní nemohou vyjet, závora již zavřená - umožněno vyjetí, nahlášen problém, zvednuta výjezdová závora.
12.10.2015
12.10.2015
Oznámení- ul. J. Wolkera stojí zaparkovaná vozila a stroje jedné rodiny a blokují průjezd autobusům - výjezd na místo, průjezdnost byla zachována, zjištěn majitel, který zajistil odjezd většiny
vozidel.
12.10.2015
Oznámení - u garáží Na Škvárovně stojí už dva dny podezřelé vozidlo Škoda Octavia - výjezd na místo, zjištěn Superb černé barvy bez osádky, PATRMV negativní
Odvoz počítačky na mince do servisu
15.10.2015
Odvoz Drageru do servisu
15.10.2015
Oznámení - na sídlišti zaparkovalo vozidlo Bohemia Energy - výjezd na místo, zjištěno vozidlo Comfort Energy, pracovníci upozorněni na Tržní řád, odjeli z města
16.10.2015
Oznámení - automat č. 3 mimo provoz - dodání lístků, objednávka lístků.
16.10.2015
Oznámení o injekční stříkačce v paku na Škvárovně - výjezd na místo, injekční stříkačka sebrána
17.10.2015
Oznámení o nefunkčním parkovacím automatu č. 4 nám. Husovo - ucpaný mincovník
20.10.2015
Vyzvednutí opravené počítačky na mince Praha
20.10.2015
Oznámení o dopr. přestupku - Čj.:MUCB-29057,29043,29037,29034,29030,29024, 29064/2015
21.10.2015
8x oznámení - závada na závorách Klučovská - předáno servisní firmě
21.10.2015
Oznámení - propadlý chodník nám. Husovo - předáno TS
21.10.2015
Výměna lístků závora P+R nádraží
22.10.2015
Oznámení - krádež kola ul. Kounická - pátrání v k.o Český Brod ve spolupráci s PČR
22.10.2015
Oznámení PČR - žádost o asistenci hlídce OOP Čbrod, napadení mezi muži na nože u Pivovarského rybníka - výjezd na místo, asistence PČR
23.10.2015
Oznámení o přestupku v dopravě MUCB-29276,78,80,82,84/2015
24.10.2015
Oznámení o nefunkčním parkovacím automatu č. 6 Husovo nám. - doplnění lístků
27.10.2015
Doručení písemnosti Č.j. MUCB-29302, 29311/2015
27.10.2015
Oznámění kamerový systém - napadení osoby před restaurací U Ševčíků - výjezd na místo, první pomoc poškozenému, předáno PČ pro přečin Výtržnictví, Ublížení na zdraví
28.10.2015
Oznámení kamerový systém - 2 x signál PCO - výjezd na místo - negativní
28.10.2015
Oznámení o přestupku v dopravě MUCB-29700,720,727,729,731/2015
29.10.2015
Oznámení PČR - žádost o asistenci RZS ul. Školní Liblice, výjezd na místo, asistence RZS
29.10.2015
Oznámení PČR - na l. 158 oznámil cestující ČD, že na nádraží je vetší množství krevních skvrn - výjezd na místo, dle sdělení dopr. kanceláře ČD jsou skvrny staré několik hodin, cestujícímu se spustila krev z nosu
cestujícímu se spustila z nosu krev.
29.10.2015
Vlastní zjištění - v rámci pochůzkové služby zjištěny klíče vně zámku u domu v ul. Kollárova - probuzen majitel, dům si zajistil
29.10.2015
Psovod + služební pes
Výcvik středisko PČR Býchory
4-8.10.2015
Pochůzková činnost, nádraží, náměstí, parky, hřbitov
2.10.2015
Pochůzková činnost, nádraží, náměstí, parky, hřbitov
17.10.2015
Pochůzková činnost, nádraží, náměstí, parky, hřbitov
28.10.2015
Pochůzková činnost, nádraží, náměstí, parky, hřbitov
29.-30.10.2015
Přestupky a jejich řešení
§ 50/1a 200/90 krádež
majetkové přest.
0
§ 125c/1k z.č.361/2000 Sb.
ostatní
85/38.000,-Kč
§ 125c/1f3,4 z.č.361/2000 Sb.
přek. rychlosti
18/14.000,-Kč
§ 125c/1k z.č.361/2000 Sb.
zákaz vjezdu
7/5.000,-Kč
§ 125c/1k z.č.361/2000 Sb.
ostatní - přestupky cyklistů, chodců
0
§ 30 zák.č 200/1990 Sb.
přestupky na úseku ochrany před alkoholismem jinými toxikomaniemi
0
§ 46 odst.1,2 zák.č.200/1990 Sb. ostatní přestupky proti pořádku OZV a NO
0
§ 47 zák. č.200/1990 Sb.
přestupky proti veřejnému pořádku
0
§ 49 zák.č. 200/1990 Sb.
přestupky proti občanskému soužití
0
§ 10 odst.2,3 zák.č.553/1991 Sb. přestupky v dopravě - zkrácené řízení, správní řízení
27
Vyhlášky a nařízení města
Měření rychlosti - § 125c/1f3, 4 361/00
Český Brod , Jungmannova
MUCB 27115,17,18,19,21,22,23,25/2015
Krupá
MUCB - 27550,551,553,27554/2015
Nová Ves II.
MUCB-29265,66,68,70,72,74/2015
Odchyt psů
Odchyt psa v ulici Jiřího Wolkera , zjištění majitele - předání psa majiteli
Odchyt psa v ul. Štolmířská , odvoz a předání psa do útulku Lysá nad Labem. MUCB-29325/2015
Součinnost s odbory MěÚ
Odbor Vnitřních věcí
Odbor Vnitřních věcí
Odbor vnitřních věcí
Odbor vnitřních věcí
Odbor Vnitřních věcí
Odbor Vnitřních věcí
Odbor dopravy a Obecní živnostenský úřad
Odbor Vnitřních věcí
Odbor Vnitřních věcí
Odbor vnitřních věcí
Příjmy-pokuty
na místě
složenkou
Příjmy-parkovací automaty
8.10.2015
15.10.2015
22.10.2015
30.10.2015
Příjmy- poplatky tržnice
Stánky
Celkem

1.10.2015
24.10.2015
2.10.2015
26.10.2015
Odvoz pokladní do K.B Český Brod
Odvoz pokladní do K.B Český Brod
Odvoz pokladní do K.B Český Brod
Odvoz pokladní do K.B Český Brod
Odvoz pokladní do K.B Český Brod
Odvoz pokladní do K.B Český Brod
Odvoz p. Katrnošky do archivu nemocnice Č.Brod
Odvoz pokladní do K.B Český Brod
Doručení písemnosti 2x Č.j. MUCB-29302,29311/2015
Odvoz pokladní do K.B Český Brod

1.10.2015
5.10.2015
8.10.2015
15.10.2015
20.10.2015
23.10.2015
23.10.2015
27.10.2015
27.10.2015
30.10.2015
35 400 Kč
21 600 Kč
29 842 Kč
24 331 Kč
27 568 Kč
29 414 Kč
600 Kč
168 755 Kč

