Přehled činností MP za měsíc březen 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 nálezu mrtvých holubů nám. A. z Pardubic čp 25 - holubi sebrány
Oznámení o ženě provádějící podomní prodej kosmetiky v ulici Palackého - výjezd na místo osoba nenalezena
Doplnění lístků do PA č. 3 a 6
Doplnění parkovacích lístků parkoviště P+R Klučovská
Úklid mrtvých holubů ze střech Husovo nám. Nám. Arnošta z Pard. Společně s TS.
Oznámení PČR o černém pasažéru ve vlaku na nádraží ČD- osoba vykázána z přepravy
Oznámení přestupku řízení bez ŘP - MUCB 13924/2019
Žádost OS RZS o asistenci AED v obci Hořany - muž v bezvědomí - dojezd na místo po příjezdu RZS
Oznámení o doutnajícím ohništi v obci Štolmíř, u hřbitova - výjezd na místo, dohašeno svépomocí
Oznámení o mrtvém holubovi na zahradě školky v Obci Liblice - výjezd na místo, proveden sběr kadáveru - odvezen do veterinární pol. Č. Brod.
Oznámení o opilé ženě v podchodu ČD Český Brod, telefonicky vyrozuměna dcera ženy, opilá žena následně odjela vlakem.
Oznámení kamerového dohledu - PCO - signál napadení objektu MŠ Kollárova - negativní
Oznámení kamerového dohledu - PCO - signál napadení objektu MŠ Liblice - negativní
Oznámení kamerového dohledu - PCO - signál napadení obbektu TS Č. Brod - negativní
Oznámení o spadlém stromu v ulici Sportovní - na místě již hlídka PČR - odstranění stromu z komunikace
Oznámení o mrtvém holubovi na Husově náměstí - sebrán, odvezen
Oznámení od operačního PČR Kolín o špatně parkujících vozidlech v ulici Slovenská - výjezd na místo situace zaznamenána na fotoaparát.
Oznámení PČR - u domu Na Várečce leží mrtvý holub - sběr a odvoz kadáveru
Oznámení PČR - ul. Krále Jiřího strhává muž v zelené bundě s batohem letáky, nyní stojí u Kebabu - výjezd na místo, MUCB-15804/2019
Oznámení KS - signál PCO - výjezd na místo, prověrka, negativní
Oznámení PČR - žádost o asistenci při uzávěře sil. Směr Kounice - DN se zraněním - uzavírka silnice, odklánění dopravy
Oznámení o znečništění komunikace ul. Pad Malým Vrchem - výjezd na místo, komunikace vyčištěna, kontaktován stavitel, který sám činí opatření ze zákona
Oznámení o volně pobíhajícím psu u obce Přistoupim - opakovaný výjezd na místo, vždy při příjezdu utekl pes do polí a nedalo se k němu přiblížit. Neodchycen.
Oznámení o stání na neoprávněném stání na vyhraženém parkovišti v ulici Kollárova - výjezd na místo řešeno příkazem na místě.
Oznámení o volně pobíhajícím psu u obce Přistoupim - opakovaný výjezd na místo, vždy při příjezdu utekl pes do polí a nedalo se k němu přiblížit. Neodchycen.
Oznámení KS - signál PCO školka ul. Lstibořská - výjezd na místo, prověrka, negativní.
Oznámení - u obce Přistoupim pobíhá černý jezevčík s obojkem - výjezd na místo, pes je bázlivý a nedá se odchytit
Doplnění lístků - vjezdová závora na parkoviště P+R ul. Krále Jiřího
Oznámení o nálezu uhynuláho dravce - oznamovatel odkázán na statutárního zástupce MS Č. Brod
Oznámení o nálezu uhynulého holuba v ulici Tuchorazská - proveden sběr kadáveru.
Doplněny parkovací lístky - parkoviště ul. Klučovská
Pomoc občanům při dopravní nehodě na nám A z Pardubic - PČR nevyslána operačním důstojníkem, pomoc s sepsáním protokolu o pojistné události
Oznámení - špatně zaparkované vozidlo v ul. Kollárova - výjezd na místo, výzva
Oznámení - záchyt Lidt - výjezd na místo, vyřešeno v příkazním řízení na místě
Oznámení - špatně zaparkované vozidlo Štolmíř - výjezd na místo, vyřízeno domluvou
Oznámení - nález inejekční stříkačky Chouranice - výjezd na místo - sběr
Oznámení - signál PCO - výezd na místo - negativní
Oznámení o požáru plastové trubky zavlažovacího systému v areálu Pila ul. J. Kouly, asistence HZS Český Brod, předáno PČR.
Oznámeníi - nefunkční pokladna na parkovišti P+R Krále Jiřího - výjezd, zprovoznění
Psovod + služební pes
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Přestupky a jejich řešení

§ 125c/1k zák.361/2000 Sb.
zákaz vjezdu
28/14.000,-Kč
§ 125c/1 f 3,4 zák.č. 361/2000Sb. překročení rychlosti
27/14.500,-Kč
§ 125c/1k zák.361/2000 Sb.
parkování
95/33.000,-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 a NO
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
3/3000,-Kč
§ 10 odst.2,3 zák.č.553/1991 Sb. přestupky v dopravě - zkrácené řízení
504
Měření rychlosti - § 125c/1f3, 4 361/00
Poříčany O - stříkání vodorovného dopravního značení na komunikaci, Liblice ul. Bylanská Č.j. MUCB-13335/2019
ul. Jungmannova MUCB 13897, 13902, 13904, 13908, 13913, 13914, 13916, 13918, 13919, 13921, 13922
ul. Jungmannova MUCB 17558, 17560, 17561, 17562, 17564, 17565, 17566, 17568, 17247, 17258,17273,17335,17339,17498,17555/2019
Odchyt psů
Odchyt psa- fena - kříženec Pražský Krysařík, č. 1180 - MUCB-19033/2019
Součinnost s odbory MěÚ
Asistence u zprovoznění platebního terminálu P+R ČD, načtení průjezdových karet
Asistence u zprovoznění platebního terminálu P+R Klučočovská
Odbor vnitřních věcí - uskladnění volebních lístků
Odbor Vnitřních věcví - odvoz peněz z parkovacích automatů do KB Český Brod
Doručení písemnosti pro okresní soud Kolín 3x - 3T 31/2019-165
Doručení písemnosti pro OVV Č.j. MUCB-15164/2019
Doručení písemnosti pro OVV Č.j. MUCB-17231/2019
Odbor Vnitřních věcví - odvoz peněz z parkovacích automatů do KB Český Brod
Příjmy-pokuty
na místě
složenkou
Příjmy-parkovací automaty
7.3.2019
14.3.2019
21.3.2019
29.3.2019
Příjmy- poplatky tržnice
Stánky
Celkem
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50 900 Kč
13 400 Kč
17 514 Kč
22 457 Kč
22 110 Kč
28 516 Kč
300 Kč
155 197 Kč

