Přehled činností MP za měsíc březen 2018
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
Telefonické oznámení o nefunkčním parkovacím automatu č. 3 - solární nám A.z. Pardubic - provedení opravy automatu ucpané lístky
Oznámení APK- nález injekční stříkačky u trafostanice u BČ - proveden sběr
Oznámení - oznamovatel nemůže vyjet z parkoviště Klučovská - výjezd na místo, provedena oprava
Vlastní - v ul. Žitomířská odchycen volně pobíhající pes, dle tel. čísla na obojku zjištěn majitel, pes předán následně majiteli
Oznámení - ul. Klučovská před parkem se pohybuje opilý muž. Výjezd na místo, muž artikuloval zřetelně, na vlastní žádost zajištěna taxislužba do místa bydliště Cerhenice.
Sběr odstřelených holubů z budov Města Český Brod. Spolupráce s TS Český Brod . Odvoz kadavéru k likvidaci .
Oznámení o nefungujícím parkovacím automatu č. 5, doplnění kotouče parkovacích lístků.
Oznámení o nefungujícím automatu na vydávání lístků parkoviště Klučovská, vzpříčený zvlhlý lístek - zprovozněno.
Oznámení PČR - žádost o šetření Bylanská čp. 79 Liblice - oznámení o falešném exekutorovi - výjezd na místo, zastižen exekutor EÚ Praha IV, info PČR
Oznámení - v ul. Jungmannova čp. 124 byl majitelem zjištěn neoprávněný odběr el. energie - předáno OO PČR Český Brod
Telefonické oznámení o důvodném podezření o možném špatném zdravotním stavu muže na adrese Č. Brod, ul. Bezručova č.p. 558 - otevření bytu viz. Ú.Z. č.j. MUCB 14797/2018
Oznámení - po obci Bylany pobíhá volně pes - oznamovatelka odkázána na starostu obce
Oznámení - oznamovatelka má na svém pozemku v obci Chotutice již týden cizího psa zlatého retrievera - odkázána na starostu obce
Oznámení o propadlém kanálizačním víku v ul. Tuchorazská. Předáno TS města Český Brod .
Oznámení o propadlé vozovce v ulici Pod Velkým Vrchem .Předáno TS města Český Brod .
Oznámení PČR - žádost o asistenci v ulici Jana Koziny při převozu nezletilého na dětskou psychiatrickou kliniku FN Motol RZS Český Brod + RZS Kolín
Oznámení o volně pobíhajícím psu v obci Rostoklaty - oznamovatelka odkázána na starostu obce Rostoklaty
Oznámení - v parku v Jungmannově ulici se pohybují na dětském hřišti osoby zanedbaného zevnějšku - výjezd na místo, vykázání z místa dětského hřiště
Oznámení o obtěžování občanů osobami,které nabízejí produkt My Energy - výjezd na místo zjištěny 2 osoby v ul. Za Nemocnicí a 2 osoby v ul. Palackého - přestupek oznámen na odbor vnitřních věcí při
MÚ Český Brod k projednání na komisi - MUCB 15812/2018
Doplnění parkovacích lístků PA č. 2
Výměna parkovacích lístku PA č. 6
Oznámení - ul. Jungmannova před Café Green leží nehybný muž - výjezd, přivolána RZS, intoxikace alkoholem, vyšetřen lékařem RZS, asistence při převozu do místa bydliště
Oznámení - řidič nemůže vyjet z parkovitš Krále Jiřího - umožněn výjezd
Oznámení signálu PCO ul. Krále Jiřího, prověřeno negativní.
Vlastní - výměna lístků vjezdová brtána parkoviště Krále Jiřího P+R
Oznámení APK- nález injekční stříkačky vparku Na Škvárovně - proveden sběr
Asistence (řízení dopravy) při pokládce betonu v ul. Jungmannova
vlastní - výměna lístků parkoviště Klučovská
Součinnost s Městskou policií Čelákovice při vyrozumění majitele ztracených dokladů - Štolmíř
Oznámení o nefunkčním PA č. 3 - zaseknutý papír v tiskárně - závada odstraněna
Oznámení o dopravní nehodě na nám.A. z Pardubic, zajištění místa DN - předáno DI PČR Kolín
Telefonické oznámení o stojících vozidlech v rozporu se zákonem v ul. Za Svitávkou - výjezd na místo, výzvy pro neppřítomné řidiče, foto
Telefonické oznámení o pohybu 2 psů v ul. V Lukách - výjezd na místo provedení odchytu viz kolonka odchyt psů
Sběr injekční stříkačky v Českém Brodě ul. Za Svitavkou
Psovod + služební pes
Kombinová hlídka Č. Brod, Liblice Štolmíř
Kombinová hlídka Č. Brod, Liblice Štolmíř
Ukázka práce policejního psovoda se psem DD Úvaly
Kombinová hlídka Č. Brod, Liblice Štolmíř
Kombinová hlídka Č. Brod, Liblice Štolmíř
Kombinová hlídka Č. Brod, Liblice Štolmíř

Přestupky a jejich řešení
§ 125c/1k zák.361/2000 Sb.
zákaz vjezdu
§ 125c/1 f 3,4 zák.č. 361/2000Sb. překročení rychlosti
§ 125c/1k zák.361/2000 Sb.
parkování
§ 125c/1k zák.361/2000 Sb.
přestupky cyklistů
zák.č 65/2017 Sb.
přestupky na úseku ochrany před alkoholismem jinými toxikomaniemi
§ 4 odst. 2 zák.č.251/2016 Sb.
ostatní přestupky proti pořádku OZV a NO
§ 5 zák. č.251/2016 Sb.
přestupky proti veřejnému pořádku
§ 7 zák. č. 251/2016 Sb.
přestupky proti občanskému soužití
§ 8 zák. č. 251/2016 Sb.
přestupky proti majetku
§ 10 odst.2,3 zák.č.553/1991 Sb. přestupky v dopravě - zkrácené řízení
Měření rychlosti - § 125c/1f3, 4 361/00
Jungmannova -MUCB-14955,958,962,966,970,973.976, 978,982,986,991,995/2018
Nová Ves II - 0
Liblice MUCB - 15779,15781/2018
Klučovská -MUCB- 19577,79/2018
Odchyt psů
odchyt 2 psů kříženců v ul. V Lukách Český Brod Č .j. MUCB-19405/2018
odvoz 2 psů do útulku v Lysénad Labem
Odchyt psa v ul. Na Cihelně Český Brod Č.j. MUCB 19575/2018 dne 30.3.2018 pesw předán majiteli
Součinnost s odbory MěÚ
Odbor vnitřních věcí
Odbor vnitřních věcí
Odbor vnitřních věcí
Odbor vnitřních věcí
Odbor vnitřních věcí
Příjmy-pokuty
na místě
složenkou
Příjmy-parkovací automaty
8.3.2018
15.3.2018
22.3.2018
29.3.2018 + P+R Klučovská a Krále Jiřího
Příjmy- poplatky tržnice
Stánky
Celkem

Četnost
denně
denně
denně
denně
nepravidelně
denně
nepravidelně
1.3.2018
2.3.2018
3.3.2018
3.3.2018
3.3.2018
5.3.2018
6.3.2018
6.3.2018
7.3.2018
7.3.2018
8.3.2018
8.3.2018
9.3.2018
9.3.2018
9.3.2018
9.3.2018
11.3.2018
11.3.2018
13.3.2018
14.3.2018
15.3.2018
15.3.2018
15.3.2018
18.3.2018
19.3.2018
22.3.2018
22.3.2018
23.3.2018
24.3.2018
26.3.2018
27.3.2018
28.3.2018
28.3.2018
30.3.2018

4.3.2018
12.3.2018
17.3.2018
20.3.-21.3.
24.-25.3.2018
28.3.2018

7/5.500,-Kč
17/8.700,-Kč
85/29.400,-Kč
0
0
3/1300,-Kč
0
0
1/1.000,0
11.3.2018
13.3.2018
13.3.2018

28.3.2018
29.3.2018
29.3.2018
odvoz pokladní do KB Český Brod
odvoz pokladní do KB Český Brod
odvoz peněz z parkovacích automatů do KB Český Brod
odvoz peněz z parkovacích automatů do KB Český Brod
odvoz peněz z parkovacích automatů do KB Český Brod

1.3.2018
14.3.2018
16.3.2018
22.3.2018
29.3.2018
32 600 Kč
13 300 Kč
24 352 Kč
28 509 Kč
23 570 Kč
32 787 Kč
150 Kč
155 268 Kč

