Přehled činností MP za měsíc březen 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
Odvoz psa do útulku v Lysé nad Labem.
Kontrola řidiče v ulice Jana Kouly - předáno PČR z důvodu zjištění alkoholu v dechu řidiče 2,12‰
Oprava automatu č.2 .- doplnění lístků
Oprava závor parkoviště P+R, ul. Klučovská
Oznámení o krádeži v prodejně Lidl - výjezd na místo, vyřešeno blokovou pokutou
Asistence TS Český Brod při sběru zastřelených holubů ze střech na náměstí A. z Pardubic a Husovo nám.
Oznámení personálu ubytovny Autokemp Český Brod o osobě, která odmítá opustit areál - viz Ú.Z. Č.j. MUCB 6040/2016
Oznámení - za prodejnou TETA na stomě leze Mýval a ohrožuje ho hlídací pes u objektu - výjezd na místo, před příjezdem hlídky hlídací pes mývala zardousil. Kadáver odvezen na VN ČB, zjištěn Mýval severní,
který se v ČR v poslední době běžně vyskytuje a je lovnou zvěří.
Oznámení o nefunkčním automatu u Cukrárny, provedena oprava
Oznámení signál PCO - odvoláno před příjezdem na místo
Oznámení - na zahradě v ul. Tuchorazská běhá cizí pes - výjezd na místo, odchyt, zjištěn majitel, vyřízeno blokově
Oznámení - oznamovatelka nemůže vyjet z parkoviště ul. Klučovská - výjezd na místo, umožněn výjezd z parkoviště
Oznámení PČR - v OD Penny byl přistižen zloděj, hlídka PČR mimo, výjezd na místo, zjištěn přestupek proti majetku, vyřízeno blokově
Oznámení - oznamovatelka nemůže vyjet z parkoviště ul. Klučovská - výjezd na místo, umožněn výjezd z parkoviště
Oznámení o výskytu injekční stříkačky pod mostem u prodejny Pro Doma - výjezd na místo a proveden sběr injekční stříkačky a umístění do kontejnerku na tento sběr
Pokus o duručení písemnosti 2x Č.j. MUCB-5924/2016 - negativní
Oznámení signálu z objektu MŠ Sokolská - negativní
Oznámení o signálu z objektu Kutilka - negativní
Oznámení přestupků na odbor dopravy č.j. MUCB 6522,6524,6526,6528
Oznámení kamerového dohledu o poškození platebního terminálu motorovým vozidlem na parkovišti P+R Klučovká - oznámeno PČR OŘP Kolín - skupinou DN zpracována dopravní nehoda
Oznámení - záchyt krádeže v OD Penny - výjezd na místo, přestupek proti majetku, vyřízeno blokově.
Oznámení - záchyt krádeže v OD Penny - výjezd na místo, přestupek proti majetku, vyřízeno blokově.
Odchyt psa Český Brod Jana Kouly Č.J. MUCB-6830/2016
Odvoz odchyceného psa do útulku Lysá nad Labem Č.j. MUCB-6830/2016
Oznámení - nefunkční PA u Oranžové zahrady - výjezd na místo, zprovoznění PA
Oznámení - nefunkční PA u Oranžové zahrady - výjezd na místo, automat v pořádku, zhoršená ovladatelnost, předáno servisní firmě
Oznámení PČR - v OD Penny byl přistižen zloděj, hlídka PČR mimo, výjezd na místo, zjištěn přestupek proti majetku, vyřízeno blokově
Oznámení TS - poškození náhrobků na hřbitově - výjezd na místo, zjištěn TrČ - předáno PČR
Oznámení - nefunkční PA č. 3 - výjezd, výměna lístků, zprovoznění
Oznámení - APK - nezabezpečený výkop v ul. Rokycanova - výkop zabezpečen
Oznámení - záchyt krádeže v OD Penny - výjezd na místo, přestupek proti majetku, vyřízeno blokově.
Odchyt psa Český Brod ul. Bedřicha Smetany Č.j. MUCB-7382/2016 - umístění do kotce MěÚ
Prověření signálu TECHNICKÉ SLUŽBY Český Brod - negativní
Oznámení - závora na parkovišti P+R nezvedá a nejde vjet na parkoviště - výjezd, doplněny lístky, závora zprovozněna
Oznámení APK - špatně parkující auta na K+R parkovišti - vyřešeno domluvou
Oznámení - záchyt krádeže v OD Penny - výjezd na místo, přestupek proti majetku, vyřízeno blokově.
Oznámení o mrtvé kočce u zastávky BUS Na Bulánce , odvoz kočky do kafilerie vet. nemocnice Český Brod
Součinnost s PČR šetření k odcizenému jízdnímu kolu u Lidového domu
Součinnost při pořádání běžeckého závodu v obci Zahrady.
Součinnost s PČR při pátrání po pohřešované osobě
Oznámení - kamerový systém - výměna kotouče v parkovacím automatu ul. Klučovská
Oznámení - PČR - Volně pobíhající pes, Č. Brod, ul. 28. října - výjezd na místo, pes utekl a následně nedohledán
Oznámení o výskytu injekční stříkačky na parku u kostelíka - výjez na místo a proveden sběr injekční stříkačky a umístění do kontejnerku na tento sběr
Oznámení o výskytu uhynulé labute u hráze Podviničního rybníka, prověřeno,oznámení se zákláda na pravdě, v součinnosti s HZS vylovena, kadaver předán Veterinární nem. Čj.MUCB-8090/2016
Oznámení o podezřelém vozidle u bývalé dětské ordinace ul. Žižkova - negativní.
Oznámení o pálení travního porostu na stezce Jedličky Brodského - předáno na odbor životního prostředí
Oznámení o podnapilém muži , který leží na vozovce v ul. Šafaříkova - výjezd na místo muž probrán a odkázán k návratu do místa bydliště
Oznámení signál PCO Žitomířská - prověřeno negativní
Oznámení - nefunkční PA nám. Husovo - výjezd na místo, oprava
Oznámení - ul. Na Cihelně napadá pes tři muže se psem a nelze jej odehnat - výjezd na místo, pes zahnán až domů, zjištěn majitel, vyřízeno blokově.
Vlastní zjištění poškození dopravního značení v obci Liblice ul. Bylanská Č.j. MUCB-8098/2016
Oznámení - oznamovatel nemůže vyjet z parkoviště Klučovská - výjezd na místo, umožněn výjezd
Oznámení Kamerový systém - u hřbitova někdo stojí a bouchá petardy - výjezd na místo, kontrola osoby, vyřízeno blokově pro přestupek - rušení nočního klidu
Oznámení TS - v ul. Jateční stojí kamion v protisměru a nelze vdle něho projet - výjezd na místo, vyřešeno blokovou pokutou
Oznámení APK - špatně zaparkované vozidlo před DD Anna - vyřešeno blokovou pokutou
Oznámení - nefunkční PA u cukrárny - výměna lístků
Oznámení - v ranních hodinách mezi 07:00 - 07:30h projíždí ul. Havlíčkova a Jungmannova kamiony. - přijetí oznámení, předáno do instruktáže
Oznámení signál PCO Žitomířská - prověřeno negativní
Seřízení parkovacích automatů na letní čas 3x
Doplnění lístků do pokladny na parkovišti P+R ul. Krále Jiřího
Asistence při umísťování dopraního značení ul. Krále Jiřího a Suvorovova
Oznámení o založení skládky - Č.j. MUCB-8545/2016
Psovod + služební pes
Pochůzková činnost - okrsek 3
Pochůzková činnost - okrsek č.1
Asistence na oznámení ubytovny Autokemp Č.j. MUCB 6040/2016
Pochůzková činnost - sídliště, nemocnice, parky
Pochůzková činnost - náměstí, nádraží parky, Mexiko
Pochůzková činnost - parky u Šembery, sídliště, Podskalí, areál nemocnice, dohled nad veřejným pořádkem při fotbalovém utkání SK Český Brod - Lovosice
Pochůzková činnost - okrsek č.6
Pochůzková činnost - náměstí, nádraží, Škvárovna, Hřbitov, parky
Pochůzková činnost - nádraží, parky u Šembery, hřbitov, sídliště
Pochůzková činnost - hřbitov, parky u Šembery, Liblice, Škvárovna - Mexiko

Četnost

denně
denně
denně
denně
nepravidelně
denně
nepravidelně
1.3.2016
1.3.2016
3.3.2016
3.3.2016
3.3.2016
4.3.2016
4.3.2016
5.3.2016
5.3.2016
8.3.2016
8.3.2016
8.3.2016
8.3.2016
8.3.2016
9.3.2016
9.3.2016
9.3.2016
9.3.2016
9.3.2016
10.3.2016
11.3.2016
12.3.2016
13.3.2016
14.3.2016
15.3.2016
16.3.2016
16.3.2016
16.3.2016
16.3.2016
16.3.2016
17.3.2016
17.3.2016
17.3.2016
18.3.2016
18.3.2016
19.3.2016
19.3.2016
20.3.2016
20.3.2016
21.3.2016
22.3.2016
22.3.2016
23.3.2016
24.3.2016
24.3.2016
25.3.2016
25.3.2016
25.3.2016
26.3.2016
26.3.2016
27.3.2016
28.3.2016
29.3.2016
30.3.2016
30.3.2016
30.3.2016
30.3.2016
30.3.2016
31.3.2016
31.3.2016
31.3.2016
31.3.2016
2.3.2016
3.3.2016
4.3.2016
5.3.2016
9.-10.3.2016
12.3.2016
17.3.2016
19.-20.3.2016
25.-26.3.2016
28.3.2016

Přestupky a jejich řešení
§ 125c/1k zák.361/2000 Sb.
zákaz vjezdu
§ 125c/1 f 3,4 zák.č. 361/2000Sb. překročení rychlosti
§ 125c/1k zák.361/2000 Sb.
parkování
§ 125c/1k zák.361/2000 Sb.
přestupky cyklistů
§ 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
§ 50 zák.č.200/1990 Sb.
přestupky proti majetku
§ 10 odst.2,3 zák.č.553/1991 Sb. přestupky v dopravě - zkrácené řízení
Měření rychlosti - § 125c/1f3, 4 361/00
Český Brod ul. Jungmannova
Č.j. MUCB-8095,8096/2016
Odchyt psů
Odchyt psa v Českém Brodě , MUCB 5590/2016 - pes předán majiteli vyřešeno domluvou
Odchyt psa v ulici Tuchorazská MUCB 6350/2016 - pes předán majiteli vyřešeno v blokovém řízení
Odchyt psa v ulici Jana Kouly MUCB 6830/2016 - převoz psa do útulku v Lysé n.Labem
Odchyt psa a převoz do útulku Lysá n. L. MUCB-7382/2016
Součinnost s odbory MěÚ

4/2.000,-Kč
2/1.000,-Kč
51/19.200,-Kč
0
0
4/2000,-Kč
1/500,-Kč
0
9/21000,-Kč
16
27.3.2016
1.3.2016
8.3.2016
14.3.2016
17.-18.3.2016

Součinnost s odborem ŽP - Jeník
Odbor vnitřních věcí
Odbor vnitřních věcí
Odbor vnitřních věcí
Odbor vnitřních věcí
Odbor vnitřních věcí
Odbor sociálních věcí
Odbor vnitřních věcí
Odbor vnitřních věcí
Odbor tajemníka
Odbor tajemníka
Odbor vnitřních věcí
Příjmy-pokuty
na místě
složenkou
Příjmy-parkovací automaty
3.3.2016
10.3.2016
17.3.2016
24.3.2016
31.3.2016
Příjmy- poplatky tržnice
Stánky
Celkem

šetření k uniku vody ul. Na bělidle
odvoz pokladní do KB
odvoz pokladní do KB
odvoz pokladní do KB
odvoz pokladní do KB
odvoz pokladní do KB
asistence při odebírání 4 dětí v obci Mrzky
odvoz pokladní do KB
odvoz pokladní do KB
stoly zastupitelstvo + vody
dovoz projektoru z KD Svět na radnici
odvoz pokladní a peněz z parkovacích automatu do KB

2.3.2016
3.3.2016
8.3.2016
10.3.2016
15.3.2016
21.3.2016
21.3.2016
24.3.2016
30.3.2016
30.3.2016
30.3.2016
31.3.2016
19 100 Kč
26 600 Kč
10 597 Kč
23 780 Kč
25 290 Kč
29 585 Kč
19 788 Kč
550 Kč
155 290 Kč

