
Kontrola nástupišť , vestibulu + podchod  - dodržování tabákového zákona + veřejný pořádek denně
Pochůzková činnost uvnitř hřbitova - prevence + veřejný pořádek denně
Pochůzková činnost - venčení psů / řešení přestupků / + veřejný pořádek v parcích a na hřišti denně
Výběr poplatků + zajištění veřejného pořádku , dohled na parkováním na tržnici denně
Kontrola dodržování zákazu vjezdu nákladních vozidel nad 10t   nepravidelně 
Kontrolní činnost na přechodech před zahájení vyučování denně
Kontrolní činnost z důvodu krádeže dřeva   nepravidelně 

1.12.2015
1.12.2015
3.12.2015
3.12.2015
3.12.2015
5.12.2015
5.12.2015
6.12.2015
7.12.2015
8.12.2015
8.12.2015
11.12.2015
11.12.2015
11.12.2015
11.12.2015

11.12.2015

11.12.2015
12.12.2015
13.12.2015
15.12.2015
15.12.2015
15.12.2015

Oznámení LDN Český Brod - z vycházky se nevrátil pacient s nohou v sádře o berlích - předáno PČR 16.12.2015
Oznámení PČR - žádost o asistenci u DN mezi Českým Brodem a Novou Vsí II - zajištění místa DN 16.12.2015

19.12.2015
19.12.2015
19.12.2015
22.12.2015
23.12.2015
23.12.2015
23.12.2015
23.12.2015

Oznámení o muži ležícím na silnici Bylany - Liblice. Muž zjištěn, ztotožněn, provedena dechová zkouška 3,13‰ , přizvána RZS Č. Brod, odvoz na PZS Kolín. 23.12.2015
Oznámení o přestupku proti veřejnému pořádku Č.j.MUCB 35080/2015 24.12.2015

24.12.2015
24.12.2015
25.12.2015
25.12.2015
25.12.2015
29.12.2015
31.12.2015

3.12.2015
4.-5.12.2015
12.12.2015
15.12.2015
19.12.2015
20.12.2015
23.12.2015

24.-25.12.2015
27.12.2015
31.12.2015

§ 50/1a 200/90 krádež majetkové přest.     0
§ 125c/1k z.č.361/2000 Sb. ostatní 41/14.700,-Kč
§ 125c/1f3,4 z.č.361/2000 Sb. přek. rychlosti 0
§ 125c/1k z.č.361/2000 Sb. zákaz vjezdu 0
§ 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 2/1.200,-Kč
§ 47 zák. č.200/1990 Sb. přestupky proti veřejnému pořádku 2/500,-Kč
§ 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 8

1.12.2015
11.12.2015
11.12.2015
30.12.2015

Odvoz pokladní do KB 1.12.2015
2X doručení písemností Čj: MUCB - 32759,32764/2015 1.12.2015
Odvoz pokladní do KB 3.12.2015
Odvoz pokladní do KB 4.12.2015
Odvoz pokladní do KB 14.12.2015

Odbor dopravy Místní šetření hotel Apeyron 15.12.2015
Odvoz pokladní do KB 22.12.2015
Odvoz pokladní do KB 23.12.2015
Odvoz pokladní do KB 29.12.2015
Odvoz pokladní do KB 31.12.2015

Příjmy-pokuty
na místě 11 400 Kč
složenkou 5 000 Kč
Příjmy-parkovací automaty
4.12.2015 17 624 Kč
10.12.2015 22 002 Kč
17.12.2015 30 233 Kč
23.12.2015 30 813 Kč
31.12.2015 19 073 Kč
Příjmy- poplatky tržnice
Stánky 300 Kč
Celkem 136 445 Kč

Odbor vnitřních věcí

Odbor vnitřních věcí

Odchyt psa v areálu nemocnice - pes předán majiteli, vyřešeno blokovou pokutou

Odbor vnitřních věcí

Měření rychlosti - § 125c/1f3, 4 361/00

Odbor vnitřních věcí

Odchyt psa na náměstí v Českém Brodě Č.j. MUCB 33957/2015 - umístění psa do kotce MěÚ - dne 13.12. pes předán majiteli - vyřešeno blokovou pokutou

Odbor vnitřních věcí

Odbor vnitřních věcí
Odbor vnitřních věcí

Oznámení o nefunkčním parkovacím automatu u fary, výjezd na místo výměna lístků, další kontrolou zjištěno nefunkční automat u úřadu - lístky a dále lístky u cukrárny p. Kašeho! Vzpříčený lístek u pošty . 

Oznámení PČR - v ul. Moravská pobíhá starý muž v pyžamu - výjezd na místo, majitel domu v seniorském věku našel manželku nad 80 let ležící na dvoře, na ulici v pyžamu hledal pomoc, na místě RZS Kolín, 
nejde o protiprácní jednání.

 Oznámení o přestupku v dopravě Č.j. MUCB 35082, 35084/2015

Oznámení PČR - žádost o asistenci při zadržení nebezpečné osoby v Českém Brodě - provedena asistence

Oznámení pracovnice ČD , že se v hala ČD válí opilec mezi lavičkama. Výjezd na místo, opilec probrán , vykázán z prostoru nádraží - řešeno domluvou. 

Odchyt psa německého ovčáka v ulici Františka Macháčka - umístění psa do kotce MÚ, zjištění majitelky - předání psa majitelce

Oznámení o rozbíjení skel ul. Kollárova u divadýlka. Výjezd na místo, zjištěno poškození 2 kontejnerů na sklo. Poškození způsobeno provozem motorového vozidla. Předáno SDN Kolín. Zjištěn pachatel.  

 Oznámení PČR - v ul. Žižkova běhá velký černý pes, porazil popelnici a lidé se bojí vystupovat z aut - výjezd na místo, pes vběhl do areálu nemocnice, kde byl odchycen, zjištěn majitel, pes předán, vyřízeno 
blokově na místě. 

Výcvik kynologická areál DUX

Přestupky a jejich řešení

Pochůzková činnost - Liblice, Štolmíř

Pochůzková činnost v obci Zahrady, Štolmíř

Oznámení - ve dvoře ul. Lázeňská stojí ve vjezdu vozidlo a obyvatelé domu nemohou vyjet do práce - výjezd na místo, zjištění a vyhledání majitele, zajištěna průjezdnost, vyřešeno blokově

Odchyt dvou psů v ulici Žižkova Čj:MUCB 35290, 35292/2015 - psi  předáni majiteli

Oznámení - před lékárnou na nám. Husovo často parkují vozidla před vjezdem a mimo vyznačená místa a blokují výjezd vozidel - vyřízeno předvoláním nepřítomného řidiče

Oznámení o přestupku v doprave Č.j. MUCB 33960/2015, 33962/2015
Oznámení operačního MP Praha o podnapilé ženě, která se domáhá vstupu do restaurace se psem v ulici Krále Jiřího - vyřešeno na místě 

Oznámení o muži, který  s baterkou v ruce leží u plotu objektu bývalé traktorky, na místě zjištěno, že se jedná o zde ubytovaného Poláka, ze kterého je cítit alkohol. Muž probuzen a odveden do ubytovny.

Oznámení o pohřešované osobě z obce Tuchoraz - předáno PČR Český Brod 
Spolupráce s PČR a RZS při ztotožnění muže ukr. národnosti ležícího v ul. Krále Jiřího. 

Oznámení - nefunkční automat č. 3 - výjezd na místo, výměna lístků, zprovozněno
Oznámení - před  ZŠ nám. Husovo pobíhá pes - černý lovecký velmi hubený - zjištěn majitel, pes předán majiteli, vyřízeno domluvou

Přehled činností MP za měsíc prosinec 2015

Obsah činnosti Popis činnosti Četnost
Kontrolní a preventivní činnost

Zahrady

Oznámení operační RZS - žádost o asistenci sanitě v ul. Krále Jiřího - agresivní pacient - asistence 
Oznámení o muži, který je zjevně pod vlivem alkoholických nápojů v ulici Havlíčkova, provedena dechová zkouška 3,53 ‰.  Muž prohlédnut RZS a posléze převezen MP na PZS Kolín. 

Oznámení PČR - u OD LIDL se nachází OA Mercedes s německou SPZ a osádka 3 romů nabízí hodinky - výjezd na místo - negativní

Oznámení - U hřbitova leží jízdní kolo - výjezd na místo, kolo pochází z tr. Činnosti, předáno PČR

Oznámení o pokácených ovocných stromech, které vítr poházel po silnici před obcí Černíky - předáno PČR Český Brod

tržnice

Oznámení - žena vybírá na nám. A z Pardubic veřejnou sbírku na postižené děti - kontrola osoby a dokladů, v pořádku

Oznámení o přestupku v doprave Č.j. MUCB 34639/2015
Oznámení - v ul. V Chobotě parkují neoprávněne vozidla - vyřízeno předvoláním nepřítomného řidiče

Příjem oznámení a jejich řešení

Oznámení o přestupku v doprave Č.j. MUCB 34227/2015

Oznámení - ul. Sportovní volá majitelka bytu, že její druh nechce opustit byt - výjezd na místo, vyřízeno na místě, nejde o protiprávní jednání

Oznámení PČR  o napadení ženy v ulici Na Bělidle - převoz ženy na OO PČR Č.Brod k dalšímu opatření - občanské soužití

nádraží
hřbitov
parky v ČB + hřiště

Liblice

Oznámení o dopravním přestupku na odbor dopravy MÚ Český Brod Čj:MUCB- 32806,32819,32836/2015

Oznámení o přestupku v doprave Č.j. MUCB 33372/2015
Oznámení o volně pobíhajícím psu v Liblicích u skladu p. Marka - zjištěna majitelka , která si psa převzala.

Součinnost s odbory MěÚ
Odbor vnitřních věcí
Odbor vnitřních věcí

Pochůzková činnost v parcích, hřbitově, nádraží ČD

Oznámení o znečištění struhy za kynologickým areálem - předáno OŽP k dalšímu šetřní
Oznámení o nefunkčním automatu závara parkoviště ul. Klučovská - doplnění lístků

Psovod + služební pes

Odchyt psů

Asistence PČR při zadržení nebezpečné osoby - schizofrenika v Č. Brodě
Pochůzková činnost - náměstí, nádraží, parky

Pochůzková - činnost náměstí, nádraží, parky

Pochůzková činnost - nádraží, parky, hřbitov, Kutilka
Pochůzková činnost - Liblice

Oznámení o zablokování vozidla druhým vozidlem na záchytném parkovišti v ulici Palackého - výjezd na místo , zjištění přestupce, vyřešeno domluvou

Český Brod - přechody

Oznámení - na náměstí a po okolních střechách leží velké množství mrtvých holubů - předání PČR, proveden sběr kadáveru 5 ks, předány k vet. Vyšetření PČR

Pochůzková činnost - nádraží, park u Šembery, sídliště, hřbitov

Oznámení PČR - v ul. Ruská někdo vyházel na ulici lahve a rozbil je, hlídka PČR mimo teritorium - výjezd na místo, zjištěn přestupek, oznámeno k projednání

Oznámení - na náměstí se nedá projet autem kvůli špatně zaparkovaným vozidlům - zjednán pořádek
Oznámení - u bankomatu ČS leží opilá žena - výjezd na místo, zjištěna totožnost, zajištěn odvoz členem rodiny do místa bydliště
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