Přehled činností MP za měsíc květen 2017
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
Asistence PČR při kontrole osob podezřelých z trestné činnosti
Oznámení o fyzickém napadení ostrahy supermarketu Penny, za účesti služebního psa MP útočník předán PČR
Oznámení o nálezu inj. stříkačky za domem v ul. Roháčova . Proveden sběr a likvidace.
Oznámení o 4 hodiny parkujícím vozidle u OD KIK s otevřenými dveřmi. Vozidlo pracovníky OD KIK uzavřeno a proveden kontakt s majitelkou.
Oznámení o nefunkční vjezdové závoře na parkovišti Krále Jiřího - závora mechanicky zvednuta, vyrozuměn servis o poruše
Oznámení o nálezu použité injekční stříkačce v Pivovarském parku - stříkačka sebrána a umístěna do sběrného kontejneru
Oznámení o střepech po DN na křižovatce ul. Krále Jiřího x J. Kouly - vyrozuměny TS
Doplnění lístků do vjezdové závory na parkovišti ul. Klučovská
Doplnění lístků do parkovacího automatu č. 1 a č. 2 spořitelna, cukrárna
Oznámení PČR OŘ Kolín o skupině podnapilých osob u restaurace Černý kůň , kteří majé konflikt s RZS - výjezd na místo s PČR - údajně zraněný muž odmítl ošetření - lékařka RZS neshledala ohrožení osoby
na zdraví , řešeno policisty bez opatření
Telefonické oznámení od operačního hasičů o usazeném roji na stomě ul. Na Cihelně č. 1332 - výjezd na místo, provedení sběru roje strážníkem MP
Oznámení TS mšsta Český Brod - nález použité injekční stříkačky na Husově náměstí u kontajnerů - proveden sběr
Oznámení KS - signál PCO - výjezd na místo, kontrola objektu s oprávněnou osobou, negativní.
Oznámení PČR - na WC na nádraží ČD je už 2 hodiny zamčená cizí žena a neotvírá, hlídka na NTRČ. Výjezd na místo, žena se zdravotním problémem, přivolána RZS k ošetření, předáno PČR,
Oznámení o nefunkčnosti PA č. 7 a 3. Provedena oprava a doplnění lístků.
Signál MŠ Kollárova - otevřené okno. Budova zajištěna , opětovně zastřeženo.
Doplnění parkovacích lístků na parkovišti P+R Krále Jiřího
Signál TS , prověřeno negativní, opětovně zastřeženo.
Oznámení kráde Penny market - vyřešeno na místě blokovou pokutou Čj:MUCB 30389/2017
Oznámení o přestupku v dopravě rychlost v obci Jungmannova Čj:MUCB 30445/2017 - odbor dopravy
Oznámení o přestupku v dopravě kamion Jungamnnova Čj:MUCB 30449/2017 - odbor dopravy
Oznámení o ležícím muži u vchodu do restaurace Hvězda - muž zvednut poté sám odešel k domovu.
Oznámení o sedícím muži s jízdním kolem na silnici u nádraží ČD , muž zvednut, zjištěno, že upadl sám, lehké zranění, přivolána RZS ošetřen sepsán ÚZ MUCB-30545/2017.
Oznámení KS - signál PCO - výjezd na místo, kontrola objektu TS - negativní.
Oznámení o nefunkčním parkovacím automatu č. 4 Husovo náměstí - doplnění lístků
Oznámení - v ul. Za nemocnicí našel oznamovatel kocoura SFINX bez srsti - pátrání po majiteli, zajištění přechodného ustájení, majitel zjištěm kocour předán.
Oznámení o výskytu hada na zahradě domu čp. 194 ul. Na Parcelách v obci Liblice- výjezd na místo jednalo se o užovku která posléze odlezla z pozemku pryč
Oznámení o propadlé komunikaci v ul. Ruská v Českém Brodě - výjezd na místo zajištění přes TS Č.Brod označení závady na komunikaci dopravní značkou se zábranou
Oznámení - nefunkční závora parkoviště Klučovská - umožněn výjezd, reklamace u provozovatele
Oznámení - v ul Maroldova leží ještě živá přejetákuna - výjezd, zjištěna kuna lesní, již bez známek života, kadáver převezen do VN Český Brod
Oznámení KS - na nádraží u kolostavu někdo oravděpodobně krade jízdní kolo - výjezd na místo, zadržen pachatel, předáno PČR MUCB-32472/2017
Oznámení PČR - na l. 158 oznamuje občan v ul. Nábřežní, že na vedlejším pozemku spí asi bezdomovec - výjezd na místo, na pozemku zjištěn bezdomovec, vykázán z místa
Oznámení - nefunkční PA č. 2 - výměna lístků
Oznámení - nefunkční PA č. 3 - výměna lístků
Oznámení - na nádraží ČD před hlavním vchodem se rojí včely - výjezd na místo - bezprostřední ohoržení života a zdraví nehrozí, bez opatření
Oznámení - na parkovišti ul. Klučovská nejde zvednout závora, umožen výjezd
Oznámení o rušení nočního klidu v obci Liblice. Řešeno na místě v kompetenci MP
Alarm na objektu sběrného dvora v obci Liblice - prověření objektu nez narušení negativní
Oznámení o výskytu injekční stříkačky v areálu nohejbalového hřiště ul. Komenského v Českém Brodě- výjezd na místo a provedení sběru 6 ks injekčních stříkaček
Oznámení o nefunkčním automatu na parkovišti Klučovská, výjezd na místo, doplnění parkovacích lístků
Oznámení o výskytu injekční stříkačky v areálu školy v ul.Tyršova, výjezd na místo, proveden sběr
Oznámení o černé skládce v obci Štolmíř, prověřeno, nejedná se o černou skládku, odhozený igelitový pytlík s masem zlikvidován v TS.
Psovod + služební pes
Pochuzková činnost - v obci Liblice, Zahrady a sídliště
Pochůzková činnost - Český Brod sídliště, náměstí - veteráni, pes při zákroku v OD Penny proti agresivnímu zákazníkovi.
Pochůzková činnost - sídliště, parky, náměstí, nádraží
Pochůzková činnost - náměstí, nádraží, parky, sídliště
Pochůzková činnost - sídliště, parky, náměstí, nádraží
Pochůzková činnost - sídliště, parky, Podskalí
Pochůzková činnost - náměstí, sídliště, nádraží parky - slavnosti města
Pochůzková činnost - náměstí, nádraží, mexiko, nemocnice, sídliště
Pochůzková činnost - náměstí, nádraží, hřbitov, sídliště
Pochůzková činnost - náměstí, nádraží, parky, sídliště, nemocnice
Ukázka - dětský dopravní den Liblice
Pochůzková činnost - náměstí, nádraží, parky, hřbitov, sídliště
Pochůzková činnost - v obci Štolmíř, Zahrady, sídliště a hřbitov
Přestupky a jejich řešení
§ 50/1a 200/90 krádež
majetkové přest.
1/1.000,-Kč
ostatní + TPZOV
36/15.900,-Kč
přek. rychlosti
40/21.200,-Kč
zákaz vjezdu
22/12.800,-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
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
580
Měření rychlosti - § 125c/1f3, 4 361/00
Poříčany, MUCB 29288/2017, MUCB 29289/2017
Jungmannova MUCB 29528,29530,29533,29537,29541/2017
Klučovská MUCB 29999,994,30010,30016,30013,30024,30028,30035,30030,30039,30049,30057
Jungmannova MUCB 30503,30506,30510,30512,30540,30544,30543,30541,30513/2017
Klučovská Č.j. MUCB-31501,31519,31528,31538,31547,31555,31559,31565/2017
Nová Ves II Č.j. MUCB-32750,32756/2017
Klučovská : MUCB-33052, 33054/2017
Odchyt psů
Odchyt psa v obci Zahrady MUCB-29286/2017 - dne7.5 2017 vydán majiteli.
Odchyt psa ul. Na cihelně MUCB-33827/2017
Součinnost s odbory MěÚ
Odbor vnitřních věcí
Odvoz pokladní do KB
Odbor ŽP
součinnost při šetření v ul. Rokycanova nebezpečné nakládání s odpady - azbest.
Odbor vnitřních věcí
Odvoz penez z parkovacích automatů do KB Český Brod
Odbor dopravy
šetření v ulici Klučovská
Odbor vnitřních věcí
Odvoz penez z parkovacích automatů do KB Český Brod
Odbor vnitřních věcí
Odvoz penez z parkovacích automatů do KB Český Brod
Odbor finanční
doručení písemnosti Č.j. MUCB-31417/2017 spis S-MUCB-31417/2017
Odbor vnitřních věcí
Odvoz pokladní do KB
Odbor vnitřních věcí
pokus o doručení 3 písemností Č.j. MUCB-32490, 32760/2017 ubytovna kemp-negativní
Odbor vnitřních věcí
pokus o doručení písemnosti Č.j. MUCB-27968,29243/2017 ubytovna kemp - nezastižen
Odbor vnitřních věcí
Odvoz pokladní do KB
Příjmy-pokuty
na místě
složenkou
Příjmy-parkovací automaty
4.5.2017
11.5.2017
18.5.2017
25.5.2017
31.5.2017
Příjmy- poplatky tržnice
Stánky
Celkem

Četnost

denně
denně
denně
denně
nepravidelně
denně
nepravidelně
1.5.2017
1.5.2017
2.5.2017
2.5.2017
3.5.2017
3.5.2017
3.5.2017
4.5.2017
4.5.2017
7.5.2017
8.5.2017
9.5.2017
9.5.2017
9.5.2017
10.5.2017
10.5.2017
11.5.2017
11.5.2017
12.5.2017
12.5.2017
12.5.2017
13.5.2017
13.5.2017
15.5.2017
17.5.2017
18.5.2017
19.5.2017
19.5.2017
22.5.2017
22.5.2017
23.5.2017
24.5.2017
26.5.2017
26.5.2017
26.5.2017
26.5.2017
26.5.2017
28.5.2017
28.5.2017
30.5.2017
30.5.2017
31.5.2017
8.5.2017
1.5.2017
2.-3.5.2017
6-7.5.2017
10.5.2017
16.5.2017
13.5.2017
15.5.2017
19.7.2017-20.7.2017
23.5.2017-24.5.2017
27.5.2017
27.-28.5.2016
28.5.2017

7.5.2017
9.5.2017
10.5.2017
12.5.2017
17.5.2017
24.5.2017
25.5.2017
6.5.2017
31.5.2017
3.5.2017
3.5.2017
4.5.2017
11.5.2017
11.5.2017
18.5.2017
19.5.2017
25.5.2017
28.5.2017
28.5.2017
31.5.2017
41 600 Kč
9 300 Kč
16 966 Kč
23 777 Kč
27 089 Kč
29 300 Kč
25 928 Kč
400 Kč
174 360 Kč

