Přehled činností MP za měsíc září 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
Tismice
Kontrola dodržování zákazu vjezdu nákladních vozidel nad 10t
Český Brod - přechody
Kontrolní činnost na přechodech před zahájením vyučování
Zahrady
Kontrolní činnost z důvodu krádeže dřeva
Příjem oznámení a jejich řešení
Oznámení PČR - záchyt krádeže v OD Billa, výjezd na místo, lustrace, oznámení PŘ
Oznámení o plovoucím kontejneru v Nouzovském rybníku za Avaxem - výjezd na místo pomocí lana a sl. vozidla byl kontejner vytažen a odstaven u cesty - na vědomí + foto TS Český Brod
Oz námení - výměna lístků parkoviště Klučovská
Oznámení PČR - majiteli NP uzamkl kolo v kolostavu u nádraží jeho zámkem a sebral mu od něho klíč - výjezd na místo, odstranění zámku na žádost majitele
Signál PCO - výjezd na místo - kontrola objektu negativní
Signál PCO - výjezd na místo - kontrola objektu negativní
Oznámení o podomním prodeji - nabízení poskytovatele el. energie BOHEMIA energy v ul. Na Křemínku, Vítězná - zjištění 2 podezřelých osob - sepsáno oznámení o přestupku na MÚ Č .Brod MUCB 56486/2017
Oznámení o podomním prodeji - nabízení změny poskytovatele el. energie dle předložených faktur - zjištění 2 podezřelých osob - sepsáno oznámení o přestupku na MÚ Č .Brod MUCB 56500/2017
Oznámení o pálení pneumatik v areálu Adam a partner -výjezd na místo objekt uzamčen - dle kouře zjištěno pálení dřeva ( ohýnek ) u železniční trati - uhašení ohně
Oznámení o podomním prodeji - výjezd na místo, osoby nenalezeny ani v přilehlém okolí
Oznámení Život 90, výjezd na místo, poskytnuta pomoc seniorce, lékářská pomoc neposkytnuta, přítomna dcera seniorky
Oznámení o vypadlém kanalizačním krytu v ul. K Dolánkám - výjezd na místo, kryt osazen zpět na kanál
Signál PCO Kutilka - výjezd na místo - kontrola objektu negativní
Oznámení o nefunkčním parkovacím automatu č. 3 - provedení opravy, doplnění lístků
Oznámení o porušení podmínek záboru veřejného prostranství při instalaci atrakcí na náměstích Arnošta z Pardubic a Husovo náměstí. - viz ÚZ.
Signál PCO - výjezd na místo - konrola objektu - negativní
Oznámení o utopené kočce v bazénku atrakce - vyrozuměn provozovatel atrakce, zajištěna likvidace kadáveru
Oznámení o roji včel ul. Nábřežní, zjištěno, že se nejedná o roj ale o drobné včelstvo usídlené v dutině stromu.
Oznámení o vozidle stojícím ve vjezdu do domu na Arnošta z Pardubic 25, výjezd na místo, vozidlo se zde již nenacházelo.
Asistence PČR při oznámení o vzájemném napadání osob v ul. Žitomířská. Situace na místě po příjjezdu hlídky uklidněna.
Asistence PČR při oznámení o povalujícím se muži pod vlivem alkoholických, který na vlakovém nádraží pokřikuje na kolemjdoucí.
Asistence PČR (zajištění místa činu ) při náhlém úmrtí beze svědků v ul. Zborovská v Českém Brodě .
Oznámení o vozidle stojícím ve vjezdu HZS - výjezd na místo, vozidlo se již na místě nenacházelo.
Oznámení - na sil. Č. I/12 u BČ Benzina pobíhá pes - výjezd na místo, pes nenalezen - prověřeno až k obci Zahrady
Oznámení o nálezu použité injekční stříkačce v parčíku u hřbitova - stříkačka sebrána a umístěna do sběrného kontejneru
Oznámení o vozidle stojícím ve vjezdu v ul. Masarykova - výjezd na místo, dána výzva pro nepřítomného řidiče.
Součinnost s PČR při pátrání po pohřešované osobě
Oznámení o nefungujícím parkovacím automatu ul. Krále Jiřího, zaseklý kotouč, provedena oprava.
Oznámení o nefungujícím parkovacím automatu U cukrárny Kaše, výměna kotouče lístků.
Oznámení o nefungujícím parkovacím automatu Arnošta z Pardubic u Spořitelny, vzpříčený lístek, opraveno.
Oznámení o nefungujícím parkovacím automatu Č. 3, zaseklý mincovník, opraveno.
Oznámení o nefungujícím parkovacím automatu u bývalé Spořitelny, vlhký lístek zaseklý, zprovozněno.
Doplnění lístků do závory na parkovišti P+R ul. Klučovská
Asistence PČR při zákroku proti agresivnímu zraněnému muži v PENNY MARKET. Řešeno v kompetenci PČR.
Vlastní - výměna lístků závory u parkoviště P+R ul. Krále Jiřího
Psovod + služební pes
Pochůzková činnost - náměstí, nádraží, parky, sídliště
Pochůzková činnost - náměstí, parky, sídliště
Pochůzková činnost - náměstí, parky, sídliště, nádraží
Pochůzková činnost - náměstí, nádraží, parky, sídliště
Kombinovaná hlídka - dohled nad VP posvícení
Kombinovaná hlídka - dohled nad VP posvícení
Kombinovaná hlídka - dohled nad VP
Přestupky a jejich řešení
§ 50/1a 200/90 krádež
majetkové přest.
0/0,-Kč
§ 125c/1k z.č.361/2000 Sb.
ostatní
34/15.400,-Kč
§ 125c/1f3,4 z.č.361/2000 Sb.
přek. rychlosti
39/15.100,-Kč
§ 125c/1k z.č.361/2000 Sb.
zákaz vjezdu
19/10.000,-Kč
§ 125c/1k z.č.361/2000 Sb.
ostatní - přestupky cyklistů, chodců
0/0,-Kč
§ 30 zák.č 200/1990 Sb.
přestupky na úseku ochrany před alkoholismem jinými toxikomaniemi
0/0,-Kč
§ 46 odst.1,2 zák.č.200/1990 Sb.
ostatní přestupky proti pořádku OZV a NO
0/0,-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
1425
Vyhlášky a nařízení města
Měření rychlosti - § 125c/1f3, 4 361/00
Jungmannova MUCB 56072, 074, 075, 076/2017
Doubravčice MUCB 56634,56743/2017
Tuchoraz MUCB 56563/2017
Nová Ves II MUCB 57463/2017
Liblice MUCB 57824/2017
Klučovská Č.j. MUCB-58978,58982,58990/2017
Klučovská Č.j. MUCB 60148, 150, 152, 157/2017
Jungmannova MUCB -63223,63225,63228/2017
Jungmannova MUCB-63921,922,924,925,928,930,927,931,932,934/2017
Klučovská - MUCB-63992,993,994,995,997,998,64000,64001,64002,004/2017
Odchyt psů

Součinnost s odbory MěÚ
Odbor vnitřních věcí
Odbor tajemníka
Odbor vnitřních věcí
Odbor vnitřních věcí
Odbor vnitřních věcí
Odbor vnitřních věcí
Odbor vnitřních věcí
Odbor vnitřních věcí
Příjmy-pokuty
na místě
složenkou
Příjmy-parkovací automaty
14.9.2017
21.9.2017
29.9.2017
Příjmy- poplatky tržnice
Stánky
Celkem

Četnost
denně
denně
denně
denně
nepravidelně
nepravidelně
denně
nepravidelně
1.9.2017
2.9.2017
2.9.2017
2.9.2017
3.9.2017
3.9.2017
5.9.2017
5.9.2017
5.8.2017
6.9.2017
10.9.2017
11.9.2017
11.9.2017
11.9.2017
19.9.2017
21.9.2017
22.9.2017
22.9.2017
22.9.2017
22.9.2017
22.9.2017
22.9.2017
23.9.2017
23.9.2017
23.9.2017
24.9.2017
24.9.2017
25.9.2017
25.9.2017
25.9.2017
25.9.2017
25.9.2017
27.9.2017
29.9.2017
30.6.2017
2-3.9.2017
8.-9.9.2017
11.-12.9.2017
15.-16.9.2017
22.-23.9.2017
23.-24.9.2017
27.-28.9.2017

3.9.2017
5.9.2017
5.9.2017
6.9.2017
9.9.2017
11.9.2017
17.9.2017
27.9.2017
29.9.2017
30.9.2017

odvoz pokladní do KB
asistence při otvírání nového pavilonu školy
odvoz pokladní do KB
pokus o doručení čj. MUCB-32490/2017
odvoz pokladní do KB
složení volebních lístků na MěÚ
odvoz pokladní do KB
odvoz pokladní do KB

4.9.2017
4.9.2017
11.9.2017
13.9.2017
21.9.2017
25.9.2017
27.9.2017
29.9.2017
32 700 Kč
7 800 Kč
22 349 Kč
20 185 Kč
19 895 Kč
450 Kč
103 379 Kč

