Přehled činností MP za měsíc leden 2019
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
Oznámení o nefunkčnosti automatu č.3 - zjištěna závada tiskárny, zavolán servis
Oznámení o podezření ze spáchání přestupku MUCB 614/2019
Asistence PČR při požáru na nádraží v Českém Brodě
Asistence PČR při vloupání do supermarketu BILLA v Českém Brodě
Oznámení o výskytu uhynulých holubu na náměstí Arnošta z Pardubic, odstranění kadaveru.
Oznámení - na Husově náměstí leží 2 ks uhynulých holubů - proveden sběr,. Odvoz kadáveru
Oznámení - před parkovací plochou Jednota na síldišti stojí vozidlo - výjezd, výzva pro nepřítomného pachatele
Oznámení -v ul. U Studánky běhá cizí pes - výjezd na místo, pes v majetku invalidní důchodkyně, vrácen majitelce
Oznámení - na křižovatce ul. Komenského a Žižkova leží injekční stříkačka - proveden sběr
Oznámení o uhynulých holubech na náměstí A. z Pardubic, odvoz kadaveru
Oznámení o nálezu injekční stříkačky APK, ulice Jiřího Wolkera, stříkačka umístěna do sběrného kontejneru
Oznámení o výskytu uhynulých holubu na náměstí Arnošta z Pardubic, odstranění kadaveru.
Telefonické oznámení o pobíhajícím psu v ul. Roháčova - viz kolonka odchyt psů
Oznámení PČR - občanské soužití ul. V Lukách. Asistence při zákroku.
Oznámení PČR - občanské soužití ul. Na Cihelně . Asistence při zákroku.
Oznámení na máměstí pobíhá velký pes bez pána - výjezd na místo, pes již nezastižen
Oznámení - výměna parkovacích lístků Klučovská
Oznámení - na dvoře čp. 25 leží uhynulí holubi - sběr, odvoz kadáveru
Oznámení - nám. A z Pardubic u solné jeskyně stojí auta bez karty a lístku - výjezd na místo, 2x výzva pro nepřítomného pachatele
Oznámení o výskytu uhynulých holubu na náměstí Arnošta z Pardubic, odstranění kadaveru.
Oznámení PČR, žádost o součinnost krádež Penny, výjez na místo, přestupek krádeže vyřešen v příkazním řízení. ISEP č.j. MUCB 3075/2019
Oznámení zdravotního personálu nemocnice Č. Brod o výskytu občana bez domova, osoba nenalezena, zjištěno narušení dveří objektu, o události telofonicky vyrozuměn referent majetkové správy města
Oznámení RZS o výjezdu do ubytovny Palackého 143 s tím, že je zde ohroženo na životě 4 leté dítě, které kolabuje, na místo hlídka společně s RZS Kostelec n. Č l. - dítě mimo ohrožení života.
Oznámení ostrahy Penny marketu o podnapilém zákazníkovi nejspíše Ukr.národnosti, který se chová nepřístojně. Vykázán z obchodu
Oznámení o výskytu injekční stříkačky před prodejnou potravin v ul. Beručova - provedení sběru a umístění do kontejnerku na likvidaci
Telefonické oznámení o pohybu psa v ul. Kollárova - viz kolonka odchyt psů, umístění do kontce MěÚ Husovo nám. Čp. 70
Oznámení o volně pobíhajícím psu v areálu namocnice Český Brod, výjezd na místo pes ohchycen a předán majitelce
Oznámení o nálezu uhynulých holubů, proveden sběr a odvoz kadáveru
Oznámení krádež LIDL - výjezd na místo vyřešeno příkazem na místě + ISEP MUSB 5810/2019
Oznámení o nálezu uhynulých holubů, proveden sběr a odvoz kadáveru
Oznámení krádež LIDL - výjezd na místo vyřešeno příkazem na místě + ISEP MUSB 5923/2019
Oznámení krádež LIDL - výjezd na místo vyřešeno příkazem na místě + ISEP MUSB 5927/2019
Vyrozumění pozůstalých o úmrtí příbuzné na žádost nemocnice Praha Vinohrady
Oznámení o nefunkčnosti parkovacích automatů č. 4, 6 - výměna park. lístků
Oznámení o porušení nařízení obce - podomní prodej - výjezd na místo, předání k dalšímu šetření
Oznámení v ul. Fr Macháčka pobíhají 2 psi - výjezd, psi nelze odchytit, majitelka vyrozuměna, plně invalidní.
o hlasité hádce ul. Palackého - vyřešeno domluvou.
Oznámení KS - signál PCO - výjezd, kontrola, negativní
Psovod + služební pes
Kontrola budov v nemocnici Český Brod - Bezdomovci
Kontrola budov v nemocnici Český Brod - Bezdomovci
Kontrola budov v nemocnici Český Brod - Bezdomovci
Přestupky a jejich řešení
§ 8 zák. č. 251/2016 Sb.
majetkové přest.
4/10.500,-Kč
§ 125c/1k z.č.361/2000 Sb.
ostatní
64/24.300,-Kč
§ 125c/1f3,4 z.č.361/2000 Sb.
přek. Rychlosti
0
§ 125c/1k z.č.361/2000 Sb.
zákaz vjezdu
9/6.000,-Kč
§ 125c/1k z.č.361/2000 Sb.
ostatní - přestupky cyklistů, chodců
0
zák.č 65/2017 Sb.
přestupky na úseku ochrany před alkoholismem jinými toxikomaniemi
0
§ 4 odst. 2 zák.č.251/2016 Sb.
ostatní přestupky proti pořádku OZV
0
§ 5 zák. č.251/2016 Sb.
přestupky proti veřejnému pořádku
0
§ 7 zák.č. 251/2016 Sb.
přestupky proti občanskému soužití
0
§ 10 odst.2,3 zák.č.553/1991 Sb.
přestupky v dopravě - zkrácené řízení, správní řízení
391
Měření rychlosti - § 125c/1f3, 4 361/00

Četnost
denně
denně
denně
denně
nepravidelně
denně
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5.1.2019
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7.1.2019
7.1.2019
7.1.2019
8.1.2019
8.1.2019
9.1.2018
10.1.2019
13.1.2019
13.1.2019
15.1.2019
15.1.2019
15.1.2018
15.1.2019
16.1.2019
16.1.2019
16.1.2019
18.1.2019
18.1.2019
22.1.2019
23.1.2019
24.1.2019
24.1.2019
28.1.2019
28.1.2019
28.1.2019
28.1.2019
28.1.2019
31.1.2019
31.1.2019
31.1.2019
31.1.2019
31.1.2019
20.1.2019
28.1.2019
31.1.2019

Odchyt psů
Odchyt psa-fena německý ovčák černé borvy v ul. Roháčova Český Brod Č.j. MUCB-1825/2019
Odchyt psa černé barvy, nezjištěné rysy s koženým obojkem před čp. 830 ul. Kollárova Český Brod Č.j. MUCB-5018/2019 - ve 20.25 hod předáno majiteli
Oznámení o volně pobíhajícím psu v areálu namocnice Český Brod, výjezd na místo pes ohchycen a předán majitelce
Oznámení o volně pobíhajícím psu v uliciTuchorazská, následný odchyt a umístění do kotce MúCB 5920/2019
Součinnost s odbory MěÚ
odvoz pokladní do KB Český Brod
Odbor vnitřních věcí
Odbor vnitřních věcí
odvoz peněz z parkovacích automatů do KB Český Brod
Odbor tajemníka
počítání peněz z tříkrálové sbírky 147.356,-Kč
vylepení letáků o odstřelu holubů - Liblice, Štolmíř
Odbor životního prostředí
odvoz holubů na Jatky Český Brod - převoz k veterinárnímu rozboru na nemoci
Odbor životního prostředí
součinnost při doručení písemnosti
Penzion Anna
Odbor vnitřních věcí
odvoz peněz z parkovacích automatů do KB Český Brod
Příjmy-pokuty
na místě
složenkou
Příjmy-parkovací automaty
10.1.2019
17.1.2019
24.1.2019
31.1.2019
Příjmy- poplatky tržnice
Stánky
Celkem

10.1.2019
23.1.2019
24.1.2019
28.1.2019
2.1.2019
10.1.2019
14.1.2019
22.1.2019
30.1.2019
30.1.2019
31.1.2019
26 700 Kč
16 100 Kč
28 705 Kč
25 218 Kč
25 943 Kč
21 481 Kč
0 Kč
144 147 Kč

