Přehled činností MP za měsíc srpen 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
Zahrady
Kontrolní činnost z důvodu krádeže dřeva
Příjem oznámení a jejich řešení
Oznámení o nefunční závoře na parkovišti v ul. Klučovská - výjez na místo, parkoviště bez el. proudu, otevřeno ručně
Oznámení o rozdělaném ohni v lese bez dohledu v katasru obce Doubravčice - předáno hajnému p. Kopáčkovi
Doplnění lístků PA 3
Sběr injekční stříkačky v ulici 5.Května
Sběr injekčních stříkaček za oplocením areálu nohejbalu
Doplnění lístků PA 2
Telefonické oznámení o parkujícím vozidle ve vjezdu domu v ul. Marie Majerové -výjezd na místo, foto, výzva pro nepřítomného řidiče
Telefonické oznámení o nefunkční závoře na parkovišti ul. Klučovská - výjezd na místo, zjiště výpadnu el. proudu, zvednutí závory ručně
Výměna parkovacích lístku na parkovišti K+R Krále Jiřího
Osistence na parkovišti ul. Klučovská servis na opravu automatu fa Green Center
Telefonické oznámení o nefunkčním parkovacím automatu č. 4 Husovo náměstí - provedení opravy ucpaný mincovník
Telefonické oznámení o spící osobě na zahradě v ul. Topolová - výjezd na místo, lustrace osoby v PATROS negativní, vykázání osoby ze zahrady
Zjištění poškození POKLADNY na P+R Klučovská - zjištění pachatele DN sepsán ÚZ 52427/2017 - předáno PČR DN Kolín
Oznámení o zaparkovaném OA před garáží v ulici Žitomížská - lustrace vozidla, zjištění majitele , vyřešeno v příkazním řízení blokovou pokutou
Oznámení asistenta kriminality o nálezu použité injekční stříkačky pod schody ke hřbitovu v ul. Podskalí
Odvoz radaru na servis.
Oznámení asistenta prevence kriminality o ležící ženě u Pivovarského rybníka - výjezd na místo, přivolána RZS - žena předána lékařce
Oznámení kamerového dohledu o pohybu podezřelých osob na parkovišti BILLA. Řešeno na místě v kompetenci MP
Sběr injekční stříkačky v ulici Komenského
Sběr injekční stříkačky v ulici Žitomířská
Oznámení výpravčího ČD Český Brod o spícím muži v nočních hodinách na nástupišti č.2 - podnapilý muž probuzen a vykázán z nádraží
Oznámení o mužích, kterí se zdržují okolo kontejneru DIAKONIE BROUMOV. V době příjezdu nikdo přítomen
Oznámení o muži, který se v podnapilém stavu pohybuje v kolejičti nádraží ČD. Na místě asistence PČR. Přechod přes koleje řešen v kompetenci výpravčího ČD.
Sběr injekční stříkačky v ul. Jungmannova
Oznámení o vozidle, které brání výjezdu z nemovitosti v ul. Roháčova , Český Brod. Zjištěn majitel, vozidlo odstraněno.
Oznámení - v parku na Škvárovně je vylomený nakloněný koš na košíkovou - předáno TS města Český Brod
Oznámení - na Škvárovně stojí auta v rozporu se zákonem - výjezd na místo, 3x výzva pro nepřítomného pachatele přestupku ul. Za Svitávkou
Oznámení - řtidička nemůže opustit parkoviště Klučovská, terminál nenačítá lístky - umožněno vyjetí, informován KS
Oznámení - řidič se nemůže dostat z parkoviště kr. Jiřího - platný lístek umožněno opuštění parkoviště.
Oznámení o toulavém psu ul. Krále Jiřího - proveden odchyt umístění do kotce. MUCB-55719/2017
Oznámení o nefunkčním parkovacím automatu č. 2 - výměna kotouče parkovacích lístků.
Psovod + služební pes
Dohled nad VP při hudebním festivalu v Českém Brodě
Pochůzková činnost nádraží, náměstí, sídliště, parky
Pochůzková činnost nádraží, náměstí, sídliště, parky
§ 50/1a 200/90 krádež
majetkové přest.
0
§ 125c/1k zák.361/2000 Sb.
ostatní + TPZOV
19/5.800,-Kč
§ 125c/1 f 3,4 zák.č. 361/2000Sb.
přek. rychlosti
49/34.200,-Kč
§ 125c/1k zák.361/2000 Sb.
zákaz vjezdu
23/15.400,-Kč
§ 125c/1k zák.361/2000 Sb.
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
2/1500,-Kč
§ 47 zák. č.200/1990 Sb.
přestupky proti veřejnému pořádku
0/0,-Kč
§ 49 zák.č. 200/1990 Sb.
přestupky proti občanskému soužití
0/0,-Kč
§ 10 odst.2,3 zák.č.553/1991 Sb.
přestupky v dopravě - zkrácené řízení, správní řízení
2102
Měření rychlosti - § 125c/1f3, 4 361/00
Jungmannova MUCB-46495,499,502,505,510,514/2017
Liblice
Krupá MUCB 47957,63,65,66,71/2017
Nová Ves II Č.j. MUCB-48144,48148/2017
Doubravčice MUCB 48248, 249,250/2017
Klučovská MUCB 48251,48252,48523,48254/17
Jungmannova MUCB- 51608, 51613,51623,51635, 51639, 51642, 51645, 51652/2017
Český Brod ul. Klučovská Č.j. MUCB-51915,51920,51923/2017
Český Brod, Jungmannova, MUCB 52428/2017
Český Brod, Klučovská, 53728,29,30,31,32,33,34,35/2017
Poříčany, MUCB 54491,54492,54493, 54494
Nová Ves II, MUCB 54446,7,9/2017
Jungmannova MUCB 55146,50/2017
Lilblice, ul. Bylanská - MUCB 55749, 750/2017
Odchyt psů
Odchyt psa ul. Krále Jiřího MUCB-55719/2017
Součinnost s odbory MěÚ
Odbor vnitřních věcí
odvoz pokladní do KB
Odbor vnitřních věcí
odvoz pokladní do KB pro peníze výplaty
Odbor vnitřních věcí
doručení písemnosti Č.j. MUCB-48715/2017, 48994/2017 1x
Odbor vnitřních věcí
doručení písemnosti Č.j. MUCB-48715/2017, 48987/2017 1x
Odbor vnitřních věcí
odvoz pokladní do KB
Odbor vnitřních věcí
odvoz pokladní do KB peníze z parkovacích automatů
Vedení města
Odvoz delegace Český Brod - Kounice a zpět.
Odbor vnitřních věcí
odvoz pokladní do KB
Příjmy-pokuty
na místě
složenkou
Příjmy-parkovací automaty
10.8.2017
17.8.2017
24.8.2017
31.8.2017
Příjmy- poplatky tržnice
Stánky
Celkem

Četnost
denně
denně
denně
denně
nepravidelně
nepravidelně
4.8.2017
4.8.2017
5.8.2017
7.8.2017
7.8.2017
7.8.2017
8.8.2017
11.8.2017
14.8.2017
15.8.2017
17.8.2017
17.8.2017
19.8.2017
19.8.2017
21.8.2017
21.8.2017
22.8.2017
23.8.2017
23.8.2017
26.8.2017
27.8.2017
27.8,2017
27.8.2017
28.8.2017
28.8.2017
29.8.2017
29.8.2017
31.8.2017
31.8.2017
31.8.2017
31.8.2017
19.-20.8.2017
24.-25.8.2017
27.28.8.2017

1.8.2017
2.8.2017
3.8.2017
4.82017
5.8.2017
6.8.2017
16.8.2017
17.8.2017
18.8.2017
24.8.2017
26.8.2017
27.8.2017
30.8.2017
31.8.2017
31.8.2017
1.8.2017
11.8.2017
11.8.2017
11.8.2017
15.8.2017
17.8.2017
21.8.2017
31.8.2017
34 900 Kč
22 000 Kč
36 076 Kč
25 167 Kč
25 211 Kč
27 657 Kč
250 Kč
171 261 Kč

