Přehled činností MP za měsíc leden 2016
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 volně pobíhajícím psu v parku U Šembery, odchyt dvou psů, předání majiteli.
Oznámení - závada parkovacího automatu č. 4 - opraveno
Oznámení o volně pobíhajícím psu v parku U Šembery, odchyt dvou psů, předání majiteli.
Výměna lístků na parkovišti P+R nádraží ČD Krále Jiřího
Oznámení o volně pobíhajícím psu v ul. Na cihelně - prověřeno negativní.
Oznámení o přestupku v dopravě Č.j. MUCB 1440/2016
Oznámení - porucha parkovacího automnatu č. 3 - doplnění lístků
Oznámení o přestupku v dopravě Č.j. MUCB 1536,1538/2016
Oznámení o přestupku v dopravě čj. MUCB-1758,1762,1765,1767,1773/2016
Oznámení o nefungujícím parkovacím automatu u Spořitelny - prověřeno, slabá baterie napájení, servis.
Oznámení PČR - na nádraží ČD muž právě utrhl ze stojanu jízdní kolo a odešel s ním na perón - hlídka PČR je mimo, výjezd na místo, šetření v okolí - negaqtivní
Oznámení občana o nálezu mrtvého zvířete na sídlišti v ul. Rokycanova - nutrie. Zvíře za pomoci ochraných rukavic naloženo do plastového pytle a převezeno k likvidaci do VETNEM Český Brod.
Oznámení o nefunkčnosti automatu č.2 - servis
Oznámení o nefunkčnosti automatu č.6 - nezjištěna závada
Oznámení o injekční stříkačce v parku na Husově nám. - výjezd na místo proveden sběr
Oznámení - ul. Žitomířská běhá nezajištěný pes - NO. Proveden odchyt, zjištan majitel, vyřízeno blokově.
Oznámení o poškození sloupu el. Osvětlení na parkovišti Lidl - předáno PČR SDN, zajištěn elektrikář technických služeb, který provedl izolaci kabelů přípojky el.
Oznámení - doplnění kotouče parkovacích lístků u závory parkoviště u nádraží ul. Krále Jiřího.
Psovod + služební pes
Pochůzková činnost - náměstí, nádraží ČD, parky podél Šembery
Pochůzková činnost - náměstí, nádraží ČD, parky podél Šembery, hřbitov
Pochůzková činnost - okrsek č.5
Pochůzková činnost - hřbitov, kontrola areálu nemocnice - zajištění bývalého objektu infekce (otevřené okno)
Pochůzková činnost - Mexiko, Škvárovná, Liblice
Pochůzková činnost - sídliště, parky u Šembery, hřbitov, nádraží ČD
Pochůzková činnost - náměstí, nádraží, parky
Pochůzková činnost - kontrola areálu nemocnice, nádraží, parky, hřbitov
Pochůzková činnost - okrsek č. 3
Pochůzková činnost - okrsek číslo 6, Za Jatky, hřbitov, Podskalí, sídliště, nádraží
Přestupky a jejich řešení
§ 50/1a 200/90 krádež
majetkové přest.
§ 125c/1k z.č.361/2000 Sb.
ostatní
71/29.900,-Kč
§ 125c/1f3,4 z.č.361/2000 Sb.
přek. rychlosti
§ 125c/1k z.č.361/2000 Sb.
zákaz vjezdu
2/1.000,-Kč
§ 125c/1k z.č.361/2000 Sb.
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
1/ 500,-Kč
§ 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
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Odchyt psů
Odchyt feny v ul. Tuchorazská - fena předána majiteli
Odchyt dvou psů Pittbul , - zjištění majitele
tele, předání majiteli
Odchyt psa v ul. Hřbitovní Č.j.MUCB 535/2016
Odchyt psa v ul. Jana Kouly Č.j. MUCB 1472/2016 - 18.1.2016 odvoz do útulku Lysá nad Labem
Odchyt psa na nám. A. z Pardubic - Biegel, pes předán majitelce Lucii Vokáčové - vřešeno domluvou
Odchyt psa - NO ul. Žitomířská - zjištění majitele, předán majiteli, vyřízeno blokově.
Součinnost s odbory MěÚ
Odbor vnitřních věcí
Odvoz pokladní do KB
Odbor vnitřních věcí
Doručení písemností 6x doručení do kempu Čj:MUCB 29677/2015
Odbor vnitřních věcí
Odvoz pokladní do KB
Odbor dopravy předání přestupků ke zkrácenému řízení
4 x MUCB 677, 692, 709, 725,
Odbor finanční
Počítání tříkrálové sbírky
Odbor dopravy předání přestupků ke zkrácenému řízení
2 x MUCB 1536, 38
Odbor dopravy předání přestupků ke zkrácenému řízení
5 x MUCB 1758, 62, 65, 67,73
Odbor vnitřních věcí
Odvoz pokladní do KB
Odbor dopravy předání přestupků ke zkrácenému řízení
5 x MUCB 2213, 27, 31, 35, 43
Odbor vnitřních věcí
Odvoz pokladní do KB
Odbor vnitřních věcí
Odvoz pokladní do KB
Odbor vnitřních věcí
Odvoz pokladní do KB
Příjmy-pokuty
na místě
složenkou
Příjmy-parkovací automaty
7.1.2016
14.1.2016
21.1.2016
29.1.2016
Příjmy- poplatky tržnice
Stánky
Celkem

Četnost

denně
denně
denně
denně
nepravidelně
denně
nepravidelně
4.1.2016
6.1.2016
6.1.2016
6.1.2016
12.1.2016
15.1.2016
16.1.2016
18.1.2016
20.1.2016
20.1.2016
22.1.2016
24.1.2016
26.1.2016
26.1.2016
26.1.2016
27.1.2016
29.1.2016
29.1.2016
1.1.-2.1.2016
6.1.2016
7.1.2016
11.1.2016
12.1.2016
15.1.2016
16.1.2016
16.1. - 17.1.2016
18.1.2016
26.1.2016

1.1.2016
4.1.2016
7.1.2016
16.1.2016
26.1.2016
27.1.2016
4.1.2016
6.1.2016
7.1.2016
11.1.2016
13.1.2016
18.1.2016
20.1.2016
21.1.2016
26.1.2016
27.1.2016
29.1.2016
21 500 Kč
9 900 Kč
13 072 Kč
23 629 Kč
21 202 Kč
25 179 Kč
0 Kč
114 482 Kč

