Přehled činností MP za měsíc listopad 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
denně
a na hřišti
tržnice
Výběr poplatků + zajištění veřejného pořádku , dohled na parkováním na tržnicidenně
Liblice
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
Telefonické oznámení o výskytu injekční stříkačky u zvonice na parku pivovar - výjezd na místo a provedení sběru inj. stříkačky a uloženo k likvidaci
2.11.2016
Oznámení o podomním prodeji v ul. Ruská - výjezd na místo zpracováno Č.j. MUCB 31477/2016
2.11.2016
Oznámení o na chodníku sedícím nejspíše podnapilém muži před nádražím ČD Č. Brod,na místo hlídka,muž bez zranění byl z něho cítit alkohol na výzvu vstal,odešel k domovu.
3.11.2016
Oznámení - kamerový systém, pohyb osoby v PATROS v prostoru nádraží, výjezd na místo, kontrola osoby, lustrace negativní
5.11.2016
Oznámení - porucha na čtecím zařízení parkoviště P+R Krále Jiřího, výjezd na místo, vozidlo puštěno na VIP kartu
5.11.2016
Součinnost s PČR při zajištění schyzofrení osoby a předání ZZS
6.11.2016
Součinnost s PČR při zadržení celostátně hledané osoby
6.11.2016
Oznámení o hrubém chování v baru Holba, výjezd na místo, sjednán pořádek, předáno PČR
6.11.2016
Oznámení - kamerový systém, pohyb podezřelé osoby v prostoru čerpací stanice Pap-oil, výjezd na místo, osoba nenalezena
6.11.2016
Doplnění parkovacích lístků - Na Várečce
9.11.2016
Asistence při převozu nadměrného nákladu pro TJ Sokol Český Brod
9.11.2016
Oznámení o nefunčním pasrkovacím automatu č.1 - vyrozuměn servis
10.11.2016
Oznámení o blokaci vjezdu domu čp. 82 motorovým vozidlem nám. Husovo v Č. Brodě- fotodokumentace přestupku, výzva pro nepřítomného řidiče
10.11.2016
Oznámení o blokaci výjezdu ze dvora domu čp. 88 ul. Šafaříkova v Č. Brodě motorovým vozidlem - fotodokuzmentace přestupku, výzva pro nepřítomného řidiče
10.11.2016
Doplnění lístků do parkovacího automatu č. 4 nám. Husovo
18.11.2016
Signál PCO - výjezd na místo, negativní
19.11.2016
Oznámení operačního d. PČR o fyzickém napadení v Č. Brodě ul. Na cihelně, hlídka na místo, přivolána RZS, věc poté předána PČR.
20.11.2016
Výměna lístků do parkovacího automatu ul. Klučovská
20.11.2016
Oznámení APK - opilý muž se motá v ul. Krále Jiřího u levných potravin - výjezd na místo, nikdo nezastižen
21.11.2016
Oznámení - parkovací automat Na Várečce nefunguje - výjezd na místo, provedena oprava
21.11.2016
Oznámení - ul. M. Majerové parkuje špatně automobil - výjezd na místo, předvolání pro nepřítomného pachatele, zadokumentováno
21.11.2016
Oznámení o výskytu injekčních stříkaček v ul Na Louži, na místo, proveden sběr stříkaček uloženo k likvidaci.
23.11.2016
Oznámení o romských spoluobčanech nabízejících na nám. A.z P. zboží , na místo, řešeno blokovou pokutou.
23.11.2016
Oznámení o ženě v ul. Kollárova, která se divně motá po chodníku, na místo hlídka, žena ve stavu mírné opilosti bez zranění doprovod domů.
23.11.2016
Oznámení z MKD o poškození platebního terminálu na parkovišti P+R ul. Klučovská - výjezd na místo, zpracováno Č.j. MUCB 33783/2016
23.11.2016
Oznámení o ležícím podnapilém muži za viaduktem před obcí Štolmíř. Muž předán na místě synovi, který jej odvedl domů do místa bydliště.
24.11.2016
Oznámení o nefunkčním PA č. 2. Předáno pracovníkům servisní služby.
24.11.2016
Oznámení o ležícím muži v ul. Palackého - po příjezdu hlídky muž vstal a odešel
28.11.2016
Oznámení o nefunkční výjezdovém automatu, ul. Krále Jiřího - provedena kontrola automatu, předáno kamarovému dohledu
28.11.2016
Součinnost s PČR při odvozu agresivního, podnapilého pachatele do léčebny v Havlíčkově Brodě
30.11.2016
Psovod + služební pes
Pochůzková činnost - náměstí, nádraží,sídliště
Pochůzková činnost - parky podél Šembery, zvýšená kontrola hřbitova
Pochůzková činnost - v obci Štolmíř
Pochůzková činnost - v okrsku 6 a 3
Pochůzková činnost - Hřbitov, obci Zahrady, sídliště, součinnost s PČR při zadržení celostátně hledané osoby
Pochůzková činnost - kontrola objektů v areálu nemocnice, parky podél Šembery, park Škvárovna, Podskalí
Pochůzková činnost - v okrsku 3,6,4 + pes
Pochůzková činnost - hřbitov, Liblice
Pochůzková činnost - náměstí, nádraží, sídliště, parky
Pochůzková činnost - náměstí, nádraží, sídliště, parky, Škvárovna
Pochůzková činnost - náměstí, nádraží, parky
Pochůzková činnost - hřbitov, parky, Mexiko
Pochůzková činnost - Za Jatky, hřbitov, Podskalí, sídliště, nádraží
Pochůzková činnost - Hřbitov, stezka Liblice
Přestupky a jejich řešení
§ 50/1a 200/90 krádež
majetkové přest.
§ 125c/1k z.č.361/2000 Sb.
ostatní
§ 125c/1f3,4 z.č.361/2000 Sb.
přek. rychlosti
§ 125c/1k z.č.361/2000 Sb.
zákaz vjezdu
§ 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
§ 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
Měření rychlosti - § 125c/1f3, 4 361/00
Krupá MUCB - 31834,835/2016
Odchyt psů
Odchyt psa - jezevčíka hnědé barvy na nám. Husovo v Č. Brodě Č.j. MUCB-32510/2016
Převoz psa MUCB-32510/2016 do útulku Lysá n. L.
Součinnost s odbory MěÚ
Odbor vnitřních věcí
doručení písemnosti ul. Masarykova
Odbor vnitřních věcí
odvoz peněz do KB Český Brod
Odbor vnitřních věcí
doručení písemnosti OD LIDL Český Brod Č.j. MUCB-32187, 32414/2016
Odbor vnitřních věcí
odvoz peněz do KB Český Brod
Odbor vnitřních věcí
odvoz pokladní do KB Český Brod pro peníze
Odbor vnitřních věcí
vyzvednutí 5 ks balíčků z cukrárny U Kašů pro starostu
Odbor vnitřních věcí
odvoz peněz z parkovacích automatů do KB Český Brod
Odbor vnitřních věcí
odvoz peněz z parkovacích automatů do KB Český Brod
Příjmy-pokuty
na místě
složenkou
Příjmy-parkovací automaty
3.11.2016
10.11.2016
18.11.2016
24.11.2016
30.11.2016 + nádraží P+R
Příjmy- poplatky tržnice
Stánky
Celkem

1.11.2016
2.11.2016
3.11. - 4.11.2016
5.11.2016
6.11.2016
7.11. - 8.11.2016
9.11.2016
10.11.2016
13.11.2016
17.11.2016
18.11.2016
21.11.2016
22.11.2016
29.11.2016
0
47/15.100,-Kč
2/1000,-Kč
1/500,-Kč
0
0
2/2.000,-Kč
0
0
0
5.11.2016

10.11.2016
11.11.2016
9.11.2016
10.11.2016
10.11.2016
11.11.2016
14.11.2016
14.11.2016
18.11.2016
24.11.2016
13 800 Kč
4 800 Kč
13 893 Kč
23 535 Kč
24 089 Kč
18 405 Kč
24 762 Kč
200 Kč
123 484 Kč

