Přehled činností MP za měsíc září 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
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 o nefunkčním parkovacím automatu č. 4, oprava mincovníku, zprovozněn.
Oznámení o vozidle blokujícím vjezd před farou Husovo náměstí - fotodokumentace, parkovačka.
Oznámení o padajícím skle ul. 28.října - prostor označen
Oznámení - v ul. Masarykova - Dolina někdo nechal hořet oheň. Výjezd na místo, oznamovatel sám oheň uhasil, vadí mu zde pohyb mládeže
Oznámení o volně pobíhajícím psu na nádraží ČD. Pes odchycen a posléze předán majitelce
Oznámení o ztrátě psa na náměstí Husovo . Pes odchycen a předán majitelce.
Oznámení o nálezu injekční stříkačky na BČ PAPOIL . Proveden sběr.
Oznámení o parkování před vjezdem do nemovitosti na náměstí Husovo.
Výměna parkovacích lístků na parkovišti Klučovská
Žádost OD PČR o asistenci v lidovém domě při zásahu proti agresivnímu hostovi. Výjezd na místo - provedena asistence bez nutnosti zákroku
Oznámení o nefunkčním parkovacím automatu č. 3. - doplnění parkovacích lístků.
Oznámení o pobíhajícím psu v ul. Prokopa Velikého - pes nenalezen
Oznámení o podnapilém muži ležícím v ul. Bezručova - výjezd na místo, muž probuzen a odkázán k bydlišti
Odvoz psa do útulku Lysá nad Labem Č.j. MUCB-58975/2018
Oznámení o napadení ženy před pekárnou Kolinger. Následné oznámení o napadení 3 osob v restauraci U Koně .
Oznámení o spadlém stromu v ul. Nábřežní .- Předáno Technickým službám města Český Brod
03:15 hod. oznámeno kamerovým dohledem Napadení objektu KD Svět - výjezd na místo - v objektu se nacházeli členové skautského oddílu
Oznámení - u Penny leží opilec - výjezd na místo, před příjezdem jej někdo odvedl
Oznámení - paní z ČB se tel. ozval poskytovatel služeb v energetice , má strach z podvodníků - asistence MP
Oznámení OD PČR Kolín o výskytu narkomanů aplikujících si zřejmě drogu v ul. Podskalí - příjezd na místo, nikdo nezjištěn - předáno telefonicky OD PČR Kolín
Oznámení OD PČR Kolín o hlasité reprodukci hudby z vozidla na parkovišti před OD Billa - při poříjezdu na místo byla jjiž hudby ztišena, protiprávní jednání nezjištěno - předáno telefonicky OD PČR Kolín
Oznámení PČR - v Liblicích jezdí řidič BMW a hrabe na silnici - výjezd na místo, řidič nezastižen
Oznámení PČR - hlídka OOP Sadská pronásleduje vozidlo VW Golf bílá b v obci Poříčany, operační žádá opatření v ČB - výjezd do ul. Klučovská, po 15 minutách žádost odvolána
Oznámení o špatně parkujícím vozidle v ul. Marie Majerové. Řešeno na místě
Oznámení o nemožnosti výjezdu z nemovitosti na Náměstí Arnošta z Pardubic. Řešeno na místě
Oznámení o nálezu příručního zavazadla s notebookem v ulici Rokycanova v Českém Brodě - zjištění majitelky - předání tašky s notebookem Čj MUCB 61060/2018
Oznámení - HZS - v ul. Tyršova parkuje velké množství vozidel v rozporu s předpisy - výjezd 4x výzva pro nepřítomného pachatele přestupku, 2x pokuta
Oznámení - ul. Za Svitávkou parkuje vozidlo před přechodem pro chodce - výjezd na místo výzva pro nepřítomného pach. př
Oznámení - nález inj. Stříkačky před barem San Marco - výjezd, proveden sběr
Oznámení - u atrakce Extrem zkolabovaly 2 děvčata, sanita volána před 15minutami ale dosud nedorazila - výjezd na místo, uložení poškozených na lavičky a vyčkání do příjezdu RZS
Oznámení ul. Boženy Němcové - někdo odstavil před 3 dny autovrak - výjezd, zjištna majitelka, kontaktována, slíbila odstranění vozidla do 5 dnů.
Oznámení - oznamovatelka nalezla zaběhlého psa - zadokumentováno, pes zanechán u nálezce
Asistence s Úřadem práce na místním šetření mezi nepřizpůsobivými občany.
Oznámení o nefunkčnosti automatu č.2 - výjezd na místo - doplněny parkovací lístky
Psovod + služební pes
Ukázka práce služebního psa na stém výročí založení republiky v obci Přistoupim
Přestupky a jejich řešení
§ 8 zák.č.251/2016 Sb.
majetkové přest.
0/0,-Kč
§ 125c/1k zák.č.361/2000 Sb.
ostatní + TPZOV
44/16.200,-Kč
§ 125c/ 1f 3,4 zák.č.361/2000 Sb.
přek. rychlosti
28/19.500,-Kč
§ 125c/1k zák.č.361/2000 Sb.
zákaz vjezdu
8/4.000,-Kč
zák.č. 65/2017 Sb.
přestupky na úseku ochrany před alkoholismem jinými toxikomaniemi
0/0,-Kč
§ 4 odst. 2 zák.č.251/2016 Sb.
ostatní přestupky proti pořádku OZV a NO
0/0,-Kč
§ 5 zák. č.251/2016 Sb.
přestupky proti veřejnému pořádku
0/0,-Kč
§ 7 zák. č. 251/2016 Sb.
přestupky proti občanskému soužití
0/0,-Kč
§ 10 odst.2,3 zák.č.553/1991 Sb.
přestupky v dopravě - zkrácené řízení, správní řízení
1041
Vyhlášky a nařízení města
Měření rychlosti - § 125c/1f3, 4 361/00
Štolmíř 0
Doubravčice MUCB- 57620, 57627 /2018
Klučovská MUCB-57713,714,717, 718 /2018
Klučovská Č.j. MUCB-58040, 58042, 58044, 58046, 58048/2018
Jungmannova Č.j. MUCB - 58971, 72, 77, 79, 80/2018
Klučovská čj. MUCB-59773,774,775,776,777,778, /2018
Zborovská MUCB-60085/2018
Klučovská Č.j. MUCB-62311, 62313, 62314, 62316 /2018
Odchyt psů
Odchyt psa černý americký pitbulterier - dne 5.9.2018 pes vrácen majiteli
Odchyt psa kolie
Odchyt psa černý americký pitbulterier
Odchyt psa Pražský krysařík v ul. Suvorovova MUCB 58975/2018
Odchyt psa kříženec teriera fena MUCB 61409/2018
Součinnost s odbory MěÚ
Odbor vnitřních věcí
Odbod 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
6.9.2018
13.9.2018
20.9.2018
27.9.2018
27.9.2018
Příjmy- poplatky tržnice
Stánky
Celkem

Četnost
denně
denně
denně
denně
nepravidelně
nepravidelně
denně
nepravidelně
3.9.2018
6.9.2018
6.9.2018
6.9.2018
7.9.2018
7.9.2018
7.9.2018
7.9.2018
7.9.2018
8.9.2018
10.9.2018
11.9.2018
12.9.2018
13.9.2018
13.9.2018
14.9.2018
16.9.2018
17.9.2018
17.9.2018
17.9.2018
17.9.2018
18.9.2018
18.9.2018
19.9.2018
19.9.2018
20.9.2018
21.9.2018
21.9.2018
21.9.2018
21.9.2018
21.9.2018/
22.9.2018
27.9.2018
29.9.2018
29.9.2018

4.9.2018
6.9.2018
7.9.2018
9.9.2018
12.9.2018
14.9.2018
17.9.2018
26.9.2018
4.9.2018
7.9.2018
11.9.2018
12.9.2018
22.9.2018
odvoz peněz z parkovacích automatů do KB Český Brod
doručení písemnosti Č.j. MUCB-41736/2018
odvoz pokladní do banky
odvoz pokladní do banky
odvoz pokladní do banky
stěhování volebních lístků na komunální volby
odvoz pokladní do banky

13.9.2018
13.9.2018
17.9.2018
19.9.2018
20.9.2018
20.9.2018
27.9.2018
28 600 Kč
11 100 Kč
24 174 Kč
28 239 Kč
21 238 Kč
1 100 Kč
19 851 Kč
350 Kč
134 652 Kč

