Přehled činností MP za měsíc květen 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 PČR operačního důstojníka o vážné DN na silnici 1/12 odbočka Tismice - součinnost s PČR, HZS a RZS při zajištění přistání vrtulníku a poté zajištění průjezdnosti silnice 1/12.
Oznámení o nefunkčním parkovacím automatu č. 3 nám. A. z Pardubic provedena oprava ucpaný mincovník
Oznámení o nefungující závoře parkoviště nádraží ČD - oprava - výměna kotouče lístků.
Oznámení o špatně parkujícím vozidle blokujícím průjezd ul. 5. května - zjištění majitelky - vyřešeno BP.
Oznámení - v parku vedle MÚ sedí opilá žena - výjezd na místo, vyřešeno blokově, žena odešla domů
Oznámení o pohešovaném pacientu nem. Český Brod, součinnost s PČR, pacient nalezen - odvoz RZS Kolín.
Oznámení - v Roháčově ulici OA blokuje vjezd do domu. Výjezd na místo, předvolání pro nepřítomného pachatele přestupku
Oznámení PČR - dopravní nehoda na nám. Husovo - výjezd na místo, ZMDN, předáno PČR OOP Č. Brod
Oznámení PČR - v ul. Krále Jiřího leží zraněný muž - výjezd na místo, asistence RZS Č. Brod, zranění si způsobil sám pádem na zem pod vlivem alkoholu
Oznámení PČR - Na Cihelně muž na chodníku bije ženu - výjezd na místo, ztotožněna poškozená, předáno PČR OOP Č. Brod
Oznámení nefunkční automat č. 3 - výjezd na místo, zprovozněno
Oznámení - na sl. telefon byla zaslána SMS o poškozené rek. Chatě č. 08 v k.o. Kozojedy - předáno OOP Kostelec n.Č.l. prap. Mazal - místní a věcná příslušnost
Oznámení - nefunkční PA č. 2 nám. A. z Pardubic provedena výměna lístků
Oznámení - nefunkční PA č. 6 nám. Husovo provedena výměna lístků
Oznámení o roji včel v ulici Tyršova - vyrozumění místní ogranizace včelařů - zajištění odstranění roje do přenosného úlu s královnou
Doplnění lístků do parkovacího automatu č. 3 nám. A z Pardubic
Oznámení kamerového systému o problémech mazi několika osobami u PENNY MARKETU. Řešeno v kompetenci PČR OOP Český Brod.
Oznámení operačního PČR, že v ulici Na Cihelně se někdo dobývá do bytu v 2. patře - výjezd na místo , zajištění místa do příjezdu PČR - neshody mezi druhem a družkou - řešeno v kompetenci PČR
Odvoz odchyceného psa do útulklu Lysá nad Labem Č.j.MUCB-13894/2016 - Yorkšírský teriér
Oznámení o nefungujícím parkovacím automatu u cukrárny Kaše - závada nezjištěna plně funkční.
Nález RZ v areálu Technometry - lustrace na odboru dopravy MÚ - předání RZ majitelce
Oznámení o užívání černé stavby v ul. Za Pilou , zpracován ÚZ Čj:MUCB - 14494/2016 předáno na stavební odbor MÚ Český Brod
Předání parkoviště v ulici Klučovská po provedení opravy závor od pracovníka fa Green
Oznámení o přestupku v dopravě čj. 14442/2016
Oznámení o toulavém psu v ul. Klučovská , pes na místě předán majiteli.
Oznámení RZS o citově a psychicky zraněném muži v Parku U Šembery z důvodu úmrtí psa . Ve spolupráci s hlídkou PČR muž předán do domácího ošetřování rodině.
4 x Oznámení od občanů obce Liblice, že v lesíku u vysílačů probíhá technopárty. Spolu s 4 hlídkami PČR provedeno opatření . Řešeno v kompetenci PČR
Oznámení o nefunkčnosti závor na parkovišti Klučovská - výjezd na místo - nenahozený jistič výjezdové závory
Oznámení o nefunkčnosti závor na parkovišti Klučovská - výjezd na místo - jistič výjezdové závory již nejde nahodit nahlášeno fa GREEN
Oznámení pracovníka GREEN , že jistič vypadává u výjezdové závory z důvodu poškozeného propojovacího kabelu mezi čtečkou a závorou ) provizorně opraveno a následně zjištěno, že nefunguje počitač
v platebním terminálu ( pokladna ) počítač demontován a odvezen na fa Green - závory zvednuty , jističe vypojeny
Oprava parkovacího automatu č. 5
Oznámení o špatně zaparkovaných vozidlech na parkovišti přednádraží u kina.
Oznámení od občana , že v plaveckém bazenu si skupinka mládeže vaří pervintin. Na místo hlídka zjištěno, že si skupinka mladíků balí cigarety z tabáku. Na místě nezjišteny stopy po aplikaci drog.
Psovod + služební pes
Pochůzková činnost - parky, hřbitov, nádraží
Pochůzková činnost - okrsek č. 3, ukázka výcviku a obrany psovoda na Dopravním dnu v Liblicích, dohled nad veřejným pořádkem při fotbalovém utkání SK Český Brod x Vilémov
Pochůzková činnost - okrsek č. 6 Zahrady
Pochůzková činnost - parky, hřbitov, nádraží
Pochůzková činnost - okrsek č.2
Pochůzková činnost - okrsek č.3
Pochůzková činnost - nádraží, parky, Škvárovna, Mexiko
Pochůzková činnost - okrsek č.3
Přestupky a jejich řešení
§ 50/1a 200/90 krádež
majetkové přest.
1/5.000,-Kč
ostatní + TPZOV
37/14.000,-Kč
přek. rychlosti
53/31.000,-Kč
zákaz vjezdu
8/4.200,-Kč
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
1/500,-Kč
§ 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
13
Měření rychlosti - § 125c/1f3, 4 361/00
Krupá Č.j. MUCB-11860,11867,11869,11873/2016
Doubravčice čj. MUCB-12019 /2016
Poříčany Č.j. MUCB 12312, 12313, 12315, 12316/2016
Liblice ul. Bylanská Č.j. MUCB-12412,12413,12414,12416/2016
Český Brod, Jungmannova, Č.j.: MUCB 12425, 12427, 12429, 12430, 12432, 12434/2016
Český Brod ul. Jungmannova Č.j. MUCB-13764,13772,13776,13779,13785,13787,13789,13792/2016
Zahrady Čj.: MUCB -13895, 13896/2016
Český Brod ul. Jungmannova čj. MUCB-14272,14273,14278,14280,14281/2016
Nová Ves II. Čj. MUCB-14453,14471,14476,14478/2016
Jungmannova MUCB 14709,14719, 14720/2016
Zborovská MUCB 14566/2016
Tismice Č.j. MUCB 14794, 14803, 14809, 14814/2016
Krupá Č.j. MUCB-14871,2,3,4,5,6,7,/2016
Odchyt psů
odchyt psa Yorkšírského teriéra Český Brod ul. Prokopa Velikého Č.j. MUCB-13894/2016
Součinnost s odbory MěÚ
Odbor vnitřních věcí
odvoz pokladní na Krajský úřad Praha pro pokutové bloky
Odbor vnitřních věcí
odvoz pokladní KB
Odbor tajemníka
součinnost MKIC
Odbor vnitřních věcí
Odvoz pokladní KB
Odbor vnitřních věcí
odvoz pokladní do KB peníze z parkovacích automatů
Odbor tajemníka
siučinnost s PR města Český Brod
Příjmy-pokuty
na místě
složenkou
Příjmy-parkovací automaty
5.5.2016
26.5.2016
19.5.2016
31.5.2016
31.5.2016
Příjmy- poplatky tržnice
Stánky
Celkem

Četnost

denně
denně
denně
denně
nepravidelně
denně
nepravidelně
3.5.2016
6.5.2016
7.5.2016
10.5.2016
12.5.2016
14.5.2016
16.5.2016
16.5.2016
16.5.2016
16.5.2016
16.5.2016
16.5.2016
17.5.2016
17.5.2016
18.5.2016
19.5.2016
20.5.2016
22.5.2016
20.5.2016
25.5.2016
25.5.2016
25.5.2016
25.5.2016
26.5.2016
26.5.2016
27.5.2016
27.5.2016
29.5.2016
30.5.2016
30.5.2016
30.5.2016
31.5.2016
31.5.2016
31.5.2016
12.5.2016
14.5.2016
18.5.2016
27.5.2016
28.5.2016
30.5.2016
31.5.2016

5.5.2016
2.5.2016
3.5.2016
5.5.2016
6.5.2016
8.5.2016
19.5.2016
20.5.2016
25.5.2016
26.5.2016
30.5.2016
27.5.2016
31.5.2016
31.5.2016
20.5.2016
2.5.2016
5.5.2016
10.5.2016
12.5.2016
19.5.2016
23.5.2016
31 400 Kč
23 300 Kč
22 339 Kč
26 759 Kč
27 570 Kč
1 300 Kč
46 455 Kč
1 250 Kč
180 373 Kč

