Přehled činností MP za měsíc únor 2019
Obsah činnosti

Popis činnosti

Kontrolní a preventivní činnost
nádraží
Kontrola nástupišť , vestibulu + podchod - dodržování tabákového zákona + veř
hřbitov
Pochůzková činnost uvnitř hřbitova - prevence + veřejný pořádek
parky v ČB + hřiště
Pochůzková činnost - venčení psů / řešení přestupků / + veřejný pořádek v parc
tržnice
Výběr poplatků + zajištění veřejného pořádku , dohled na parkováním na tržnici
Liblice
Kontrola dodržování zákazu vjezdu nákladních vozidel nad 12t - TRANZIT
Český Brod - přechody
Kontrolní činnost na přechodech před zahájení vyučování
Zahrady
Kontrolní činnost z důvodu krádeže dřeva
Příjem oznámení a jejich řešení
Oznámení o stojícím vraku v ulici Šafaříkova, zjištěno, že se o vrak nejedná vozidlo je po havárii
Oznámení Operačního PČR o muži bez známek života v ulici Klučovská - výjezd namísto muž v bezvědomí , přivolaná lékařka RZS konstatovala značnou opilost - interna Kolín
Oznámení o krádeži zboží v prodejně LIDL Český Brod. Řešeno v kompetenci Městské policie v příkazním řízení .
Oznámení RZS - žádost o asistenci s AED u domu v ul. Jana Koziny - výjezd na místo, zjištěno úmrtí osoby, předáno PČR, RZS s lékařem
Oznámení o volně pobíhajícím psu v okolí školy Chanos v ul. Žitomířská
Oznámení o nálezu klíčů v ul. Želivského.
Oznámení PČR OOP Český Brod o podnapilém muži v restauraci Sport v ul. Sportovní 977 - zjištěno, že muž dále vysypal popelnice na plasty v ul na Křemínku a dále zde
poškodil dveře osobního motorového vozidla - muž předán PČR - zajištěn úklid ulice přestupcem
Oznámení o nefunkční vjezdové závoře na parkovištěP+R ul. Klučovská - doplnění lístků závora zprovozněna
Oznámení o krádeži v prodejně Billa Český Brod - výjezd na místo vyřešeno v příkazním řízení na místě
Oznámení - nález peněženky před OD Lidl - MUCB-8384/2019
Oznámení o nálezu injekční stříkačky v ulici Jungmanova-sebrána a umístěna do sběrného kontejneru
Oznámení o dvou pobíhajících koních na vozovce v obci Štolmíř-vyrozuměn majitel, který si je převzal
Oznámení o nefunkčním park. automatu na Nám. A z Pardubic - výměna lístků
Oznámení o neprůjezdné kominikaci na křižovatce M. Majerové a Slovenská - zpracována výzva pro nepřítomného pachatele přestupku
Oznámení OD PČR Kolín - RZS převáží muže , kterému se udělalo ěpatně do nemocnice - žádost o zajištění OA - vozidlo odstaveno na parkovišti , klíče si převzal majitel
Oznámení o nálezu injekční stříkačky v ulici Podskalí-sebrána a umístěna do sběrného kontejneru
Oznámení o nálezu injekční stříkačky v ul. Jungmannova
Oznámení o krádeži zboží v OC BILLA. Řešeno na místě v příkazním řízení.
Oznámení - Škvárovna bývalá Jednota - někdo zde pálí zakázané předměty - výjezd, dokumentacce, oznámení přestupku OŽP
Oznámení od p. Nováka Odbor životního prostředí o kadaveru holubů na střechách Vietnamské tržnice - společně s TS Český Brod proveden sběr 6 ks kadavedru holubů
Oznámení PČR o bezdomovcích ležících ve vestibulu domu č.p. 1256. Osoby vykázány z uvedených prostor.
Oznámení - v ul. Žižkova parkuje vozidlo na trávníku - výjezd na místo, zjištění majitele, vozidlo odstaveno z důvodu technické závady, po opravě bude přeparkováno
Oznámení o zaparkovaném nastartovaném vozidle v obci Liblice. Na místě zjištěno nezajištěné vozidlo. Lustrováno a následně předáno PČR Český Brod.
Telefonické oznámení o úniku vody v ul. Bezručova - výjezd na místo, zjištění uníku vody v komunikaci, telefonicky vyrozuměny poruchy vody
Oznámení - nález mrtvého Holuba nám. A. z Pardubic - sběr kadáveru
Přestupky a jejich řešení
§ 125c/1k zák.361/2000 Sb.
zákaz vjezdu
9/7.000,-Kč
§ 125c/1 f 3,4 zák.č. 361/2000Sb.
překročení rychlosti
19/11.500,-Kč
§ 125c/1k zák.361/2000 Sb.
parkování
78/27.700,-Kč
§ 125c/1k zák.361/2000 Sb.
přestupky cyklistů
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
§ 8 zák. č. 251/2016 Sb.
přestupky proti majetku
3/9.000,-Kč
§ 10 odst.2,3 zák.č.553/1991 Sb.
přestupky v dopravě - zkrácené řízení
383
Měření rychlosti - § 125c/1f3, 4 361/00
Český Brod - Tuchorazská Č.j. MUCB 10825/2019
Český Brod - Klučovská Č.j. MUCB 12314, 12358, 12326, 12361/2019
Český Brod - Tuchorazská Č.j. MUCB 12720, 12721, 723/2019
Odchyt psů
Odchyt psa něměcký ovčák černé barvy na siln. Č. I/12 U ČP Benzina - MUCB - 8847/2019 - zjištěn majitel - předání psa
Součinnost s odbory MěÚ
Tech. Služby - sběr kadáveru odstřelených holubů ze střech budov
Technické služby Český Brod - orientační dechová zkouška na přítomnost alkoholu v dechu u všech zaměstnanců na žádost řediteler TS
Odbor Vnitřních věcví - odvoz peněz z parkovacích automatů do KB Český Brod
Odbor Vnitřních věcví - odvoz peněz z parkovacích automatů do KB Český Brod
Příjmy-pokuty
na místě
složenkou
Příjmy-parkovací automaty
7.2.2019
14.2.2019
21.2.2019
28.2.2019
Příjmy- poplatky tržnice
Stánky
Celkem

Četnost
denně
denně
denně
denně
nepravidelně
denně
nepravidelně
1.2.2019
1.2.2019
2.2.2019
4.2.2019
5.2.2019
6.2.2019
6.2.2019
6.2.2019
7.2.2019
7.2.2019
8.2.2019
9.2.2019
9.2.2019
13.2.2019
13.2.2019
13.2.2019
13.2.2019
14.2.2019
14.2.2019
16.2.2019
19.2.2019
19.2.2019
21.2.2019
22.2.2019
23.2.2019
28.2.2018

20.2.2019
27.2.2019
28.2.2019
12.2.2019
4.2.2019
5.2.2019
7.2.2019
21.2.2019
36 400 Kč
16 800 Kč
18 063 Kč
21 495 Kč
21 814 Kč
21 839 Kč
50 Kč
136 461 Kč

