Přehled činností MP za měsíc říjen 2016
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
denněa 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
Oznámení - v obci Přistoupim byl nalezen černý pes - kříženec labradorského retrievera, unfo na oú
2.10.2016
Oznámení - v ul. Palackého se ztratil pes - fena Float retrievra černé barvy s delší srstí - asistenční pes, v 10:30h fena nalezena majitelem
2.10.2016
Oznámení - nález zraněného ptáka - dravce na zahradě, předáno záchr. Stanice živočichů Pátek u Poděbrad
2.10.2016
Oznámení : u Pivovarského rybníka na stezce leží mrtvý kocour - sběr kadáveru, odvoz na VN Český Brod
2.10.2016
Oznámení o nefunkční závoře parkoviště Klučovská, výměna kotouče lístků, zprovoznění závory.
4.10.2016
Oznámení o volně pobíhajícím psu ul. Zborovská, odchyt psa, záznam.
4.10.2016
Součinnost s PČR - prověrka v místě pobytu přestárlé osoby nereagující na snahu příbuzných o kontakt, na nám. Arnošta z Pardubic. Osoba kontaktována, byla zcela v pořádku.
4.10.2016
Oznámení o opětovně nefunkční závoře parkoviště Klučovská tentokráte výjezdové - nešlo zprovoznit - otevření obou závor - info. KS, nutno objednat servis.
4.10.2016
Oznámeni o vozidle parkujícím ve vjezdu v ul. Trstenická - dána výzva pro nepřítomného řidiče
5.10.2016
Oznámení o vozidle stojícím na chodníku v ul. Žižkova před zdravotním střediskem (točna) - vozidlo zdravotního personálu, vyřešeno domluvou
5.10.2016
Oprava výjezdové závory parkoviště P+R ul. Klučovská
5.10.2016
Spolupráce s volební komisí Tyršova 68 - 1x volba s volební urnou
7.10.2016
Solupráce s volební komisí Husovo nám. 19 - 7x volba s volební urnou
7.10.2016
Solupráce s volební komisí Tyršova 68 - 1x volba s volební urnou
8.10.2016
Vlastní - sběr kadáveru - uhynulý holub ul. Tyršova
10.10.2016
10.10.2016
TS ČB - v ul. Palackého stojí vozidla v úseku čištění komunikace označeném DZ B29 - výjezd na místo, oznámení pro nepřítomného řidiče, fotodokumentace
12.10.2016
Oznámení o volně pobíhajícím psu na Husově náměstí Č. Brod - prověřeno - negativní výskyt psa nezjištěn.
Oznámení o špatně parkujícím vozidle v ul. Mozartova, pachatel přestupku odejel před příjezdem hlídky.
12.10.2016
Doplnění lístků do parkovacího automatu č. 2 cukrárna nám. A z Pardubic
14.10.2016
Oznámení o špatně parkujícím vozidle Renault v ul. Šafaříkova - na místo - výzva pro nepřítomného řidiče.
Oznámení o rozlytém stavebním betonu v Č. Brodě ul. Jungmannova, NP, zajištěno odklizení pracovníkem betonárky.
15.10.2016
Oznámení o volně pobíhajícím psovi na silnici 1/12 u benzinové pumpy, proveden odchyt,později předán majitelce
16.10.2016
Oznámení o nefunkčních automatech 2,5,6 - 2x oprava uspaný mincovník + 1x výměna lístků
19.10.2016
Oznámení o přestupku v dopravě Čj MUCB 29208, 29216, 29267, 29288/2016
19.10.2016
Oznámení o zranění osoby na parkovišti Palackého - muž zraněn o kovový profil umístěný na zahrádce zaparkovaného OA - muž převezen sl. vozidlem na ošetření do chirurgické
ordinace v ul. Žižkova
20.10.2016
Oznámení - volně pobíhající pes RTW u Penny- výjezd na místo, proveden odchyt, pes umístěn v kotci MÚ. Zjištěn majitel, pes předán majiteli.
24.10.2016
Oznámení KD - docházejí lístky na parkovišti Klučovská - výjezd na místo, doplnění lístků
24.10.2016
Oznámení - na parkovišti P+R nemůže paní odblokovat parkovací lístek - výjezd na místo, umožněn výjezd
24.10.2016
Oznámení o výskytu injekční stříkačky u trafostanice ul. Palackého - proveden sběr 1 x injekční stříkačky.
26.10.2016
Oznámení - zaparkované vozidlo před vjezdem ul. Roháčova, znemožňující výjezd ze dvora - výjezd na místo, předvolání nepřítomného řidiče
28.10.2016
Oznámení - kamerový systém, nedostatek parkovacích lístků na parkovišti v ul.Krále Jiřího - doplněno
28.10.2016
Oznámení - skupina občanů v prostoru nástupiště ČD kouří, výjezd na místo, uložení blokové pokuty
29.10.2016
Oznámení - ležící osoba před Sporthotelem - výjezd na místo, osoba nenalezena
30.10.2016
Oznámení o špatně parkujícím vozidle v ul. Šafaříkova - výjezd na místo, řešeno uložením BP.
30.10.2016
Psovod + služební pes
Pochůzková činnost v okrsku č. 5
1.10.2016
Pochůzková činnost Štolmíř, Škvárovna
2.10.2016
Pochůzková činnost Za Jatky, hřbitov, Podskalí, sídliště, nádraží ČD
5.10.2016
Pochůzková činnost v okrsku č.1, parky podél Šembery, hřbitov
14. - 15.10.2016
Pochůzková činnost v okrsku č. 1,2,3,6
16.10.2016
Pochůzková činnost v okrsku č. 3, parky podél Šembery, hřbitov, nádraží ČD
17.10.2016
Pochůzková činnost v katastru města
18. - 19.10.2016
Pochůzková činnost v okrsku č. 1,3,6
21. - 22.10.2016
Pochůzková činnost v okrsku č. 2,4,3
22. - 23.10.2016
Pochůzková činnost v okoloí náměstí, nádraží, hřbitov,okolí Šembery, fotbalové hřiště, park + pes
28.10.2016
Pochůzková činnost v okrsku č. 2 ,hřbitov
29.10.2016
Pochůzková činnost v okrsku 3,1,2, budova nádraží + pes
30.10.2016
Přestupky a jejich řešení
§ 50/1a 200/90 krádež
majetkové přest.
0
§ 125c/1k z.č.361/2000 Sb.
ostatní
100/23.800,-Kč
§ 125c/1f3,4 z.č.361/2000 Sb.
přek. rychlosti
2/1.000,-Kč
§ 125c/1k z.č.361/2000 Sb.
zákaz vjezdu
4/2.500,-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
1/500,-Kč
§ 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
1178
Vyhlášky a nařízení města
Měření rychlosti - § 125c/1f3, 4 361/00
Zahrady
ul.Jungmannosva MUCB - 30809,30811/2016
Odchyt psů
MUCB-27024/2016 - Zborovská.
MUCB-28608/2016
MUCB-30785/2016 - Jungmannova x Jiráskovy sady - 31.10.2016 odvoz do útulku Lysá nad Labem
Součinnost s odbory MěÚ
Odbor vnitřních věcí- doručení písemnosti Č.j. MUCB-24819/2016
Odbor vnitřních věcí, odvoz pokladní do KB
Odbor vnitřních věcí
odvoz peněz z parkovacích automatů do KB Český Brod
Odbor vnitřních věcí
odvoz peněz do KB Český Brod
Odbor vnitřních věcí-doručení písemnosti Č.j. MUCB-26642/2016, 27775/2016
Odbor vnitřních věcí pokus o doručení písemnosti Č.j. MUCB-24819/2016, 26578/2016 - negativní
Odbor vnitřních věci pokus o doručení písemnosti Č.j. MUCB-25463/2016, 26257/2016 - negativní
Odbor vnitřních věcí, zajištění odklonu dopravy ul.Tyršova, práce s plošinou při zajištění opravy střechy radnice.
Příjmy-pokuty
na místě
složenkou
Příjmy-parkovací automaty
6.10.2016
13.10.2016
20.10.2016
31.10.2016
Příjmy- poplatky tržnice
Stánky
Celkem

1.10.2016
28.10.2016
4.10.2016
16.10.2016
27.10.2016
5.10.2016
6.10.2016
13.10.2016
13.10.2016
13.10.2016
13.10.2016
13.10.2016
21.10.2016
21 400 Kč
6 400 Kč
20 995 Kč
24 663 Kč
24 895 Kč
33 960 Kč
550 Kč
132 863 Kč

