
Kontrola nástupišť , vestibulu + podchod  - dodržování tabákového zákona + veřejný pořádek denně

Pochůzková činnost uvnitř hřbitova - prevence + veřejný pořádek denně

Pochůzková činnost - venčení psů / řešení přestupků / + veřejný pořádek v parcích a na hřišti denně

Výběr poplatků + zajištění veřejného pořádku , dohled na parkováním na tržnici denně

Kontrola dodržování zákazu vjezdu nákladních vozidel nad 10t   nepravidelně 

Kontrolní činnost na přechodech před zahájení vyučování denně

Kontrolní činnost z důvodu krádeže dřeva   nepravidelně 
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Pochůzková činnost parky, nádraží, hřbitov, střed města, Liblice 29.6.2015

§ 50/1a 200/90 krádež majetkové přest.     1/500,-Kč

ostatní + TPZOV 126/54.200,-Kč

přek. rychlosti 28/19.000,-Kč

zákaz vjezdu 10/5.500,-Kč

ostatní - přestupky cyklistů, chodců 2/1.500 ,-Kč

§ 30 zák.č 200/1990 Sb. přestupky na úseku ochrany před alkoholismem jinými toxikomaniemi 0/0,-Kč

§ 46 odst.1,2 zák.č.200/1990 Sb. ostatní přestupky proti pořádku OZV a NO 7/6.500,-

§ 47 zák. č.200/1990 Sb. přestupky proti veřejnému pořádku 1/1.000,-Kč

§ 49 zák.č. 200/1990 Sb. přestupky proti občanskému soužití 0

§ 10 odst.2,3 zák.č.553/1991 Sb. přestupky v dopravě - zkrácené řízení, správní řízení 55
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Český Brod, Jungmannova - Č.j.:MUCB-18396,398,399,400,402,403/2015 30.6.2015

1.6.2015

10.6.2015

10.6.2015

Odchyt psa v obci Zahrady - pes odchycen, zjištěn majitel, předán majiteli 18.6.2015

Odchyt psa v obci Český Brod ul. Jeronýmova, 22.6. zjištěn majitel, pes předán majiteli 21.6.2015

doručení písmenosti do obce Štolmíř 3.6.2015

odvoz pokladní a peněz do KB 4.6.2015

odvoz pokladní a peněz do KB 9.6.2015

odvoz pokladní a peněz do KB 10.6.2015

součinnost při šetření v obci Štolmíř 10.6.2015

vyzvednutí dárkových balíčků 10.6.2015

stoly v zasedací místnosti 10.6.2015

stoly v zasedací místnosti 11.6.2015

odvoz pokladní a peněz do KB 11.6.2015

oznámení o pálení odpadu v domě č.p. 1112 v ul. V Chobotě,. 

odvoz zaměstnankyně do školských zařízení v obci Poříčany a Bylany 17.6.2015

Oznámení o nefunkčnosti automatu na parkovišti P+R ČD - výjezd na místo opravení automatu.

Oznámení o nálezu peněženky - zjištěna majitelka, předáno.

Oznámení přestupku v dopravě Č.j. MUCB-18236,18238, 18240, 18242, 18244/2015

Oznámení o nefunkčním parkovacím automatu č. 6  Husovo nám. - doplnění lístků.

odbor životního prostředí a zemědělství

odbor vnitřních věcí

odbor vnitřních věcí

odbor životního prostředí a zemědělství

odbor tajemníka

odbor rozvoje

odbor vnitřních věcí 

odbor vnitřních věcí 

odbor vnitřních věcí

odbor vnitřních věcí

Součinnost s odbory MěÚ

Odchyt psa v obci Zahrady Č.j. MUCB 16306/2015 - 11.6.2015 odvoz do útulku v Lysé nad Labem

Odchyt psů

odbor vnitřních věcí

Český Brod, Krále Jiřího  Čj: MUCB - 17222,23,17224/2015

Poříčany Č.j. MUCB-15495,496/2015

Pochůzková činnost parky, nádraží, hřbitov, střed města, Mexiko

Přestupky a jejich řešení

Liblice Čj: MUCB - 15626,630,636/2015

Měření rychlosti - § 125c/1f3, 4 361/00

Tuchoraz Č.j.:MUCB- 17589,591,593,595,17596/2015

Odchyt psa v Českém Brodě ul. Kollárova sál hotelu Apeyron - pes předán majiteli řešeno blokově

Odchyt psa v Českém Brodě ul. Sokolská - zjištění majitele - předáno. 

Nová Ves II Č.j. MUCB -17763/2015

Krupá Č.j.:MUCB-17256/2015

Tismice Č.j. MUCB - 18207,18208,18212,18216/2015

Poříčany Č.j. MUCB-17882,5,6,7,9/2015

Pochůzková činnost parky, nádraží, hřbitov, Škvárovna

Oznámení o zraněném a vysíleném mláděti volavky v Zahradech. Výjezd, odchyt a převoz do Pátku u Poděbrad. 

Oznámení přestupku v dopravě - MUCB-16491, 16493/2015

Pochůzková činnost - nemocnice, parky, nádraží ČD

Pochůzková činnost parky, nádraží, hřbitov

Oznámení - volně pobíhající pes v obci Zahrady - odchyt, zjištěn majitel, předán majiteli.

Pochůzková činnost parky, nádraží, hřbitov

Ukázka výcviku - den prevence Úvaly

Ukázka výcviku - ZŠ Žitomířská

Oznámení přestupku v dopravě - MUCB-16654,16659,16664,16672,16682,16689,16692/2015

Oznámení o nefunkčnosti parkovací brány na P+R ČD - vyčištění tiskárny, uvolnění otvoru ucpanými lístky , zprovoznění vjezdové brány. 

Psovod + služební pes

Oznámení o přestupku č.j. MUCB 17456, 460, 463, 465,469, 474/2015

Oznámení o nefunkčním parkovacím automatu č. 2  Husovo nám. - doplnění lístků

Oznámení - do hotelu Apeyron vběhl toulavý pes - výjezd na místo, odchyt, umístěn v kotci MÚ, zjištěn majitel, pes předán, vyřízeno blokovou pokutou.

Oznámení - nález klíčů ve dveřích OA Na Cihelně - výjedz na místo, lustrace majitele, vyrozumění majitele.

Oznámení přestupku v dopravě Č.j. MUCB-17685,17690/2015

Oznámení - na nádraží ČD nechce vydat pracovnice majiteli 2 jízdní kola - výjezd na místo, vyřízeno na místě, pracovnice jednala správně.

Oznámení před radnicí na Husově náměstí se rojí včely - výjezd na místo, zajištění místa páskou, zajištěn odchyt roje včelařem.

Spolupráce s PČR SKPV Kolín - nezúčastněná osoba při rekonstrukci tresných činů vloupání do OA.

Zadržení pachatele TČ v Č. Brodě ul. Krále Jiřího, předání PČR, sepsán ÚZ MUCB-15827/2015.

Oznámení o přestupku v dopravě Č.j. MUCB-16070,16076,16081,16086,16090,16098,16113,16118,16122/2015 .

2 přestupky formou oznámení pro nepřítomného pachatele.

Součinnost s PČR, Celní správou - nezúčastněná osoba sklad Liblice, prohlídka nebytových prostor.

Oznámení PČR o muži na nádraží ČD, který je zjevně pod vlivem alkoholických nápojů. Muž prohlédnut RZS a posléze převezen za asistence PČR na PZS Kolín. 

Oznámení přestupku v dopravě Č.j. MUCB-17240,17242,17244,17246,17248,17250,17252,17254/2015

Oznámení přestupku v dopravě - MUCB-17219/2015

Oznámení o nefunkčním parkovacím automatu č. 4  Husovo nám. 

Oznámení - v OD Lidl přistižen pachatel krádeže zboží - výjezd na místo, zjištění totožnosti, vyřízeno blokovou pokutou na místě.

Oznámení - Liblice, ul. Školní, stojí v zákazu vjezdu kamion - výjezd na místo, vyřízeno v blokovém řízení.

Oznámení - v ul. Mozartova vytéká voda z kanalizace - dotaz na Vodos, probíhá proplach.

Oznámení - v obci Zahrady pobíhá toulavý pes, křženec foxteriera - výjezd, proveden odchyt, umístěn do kotce MÚ.

Oznámení o nefunkčním parkovacím automatu č. 4  Husovo nám. - doplnění lístků.

parky v ČB + hřiště

tržnice

Oznámení o spícím bezdomovci na hrišti v ulici Žitomířská - muž probuzen a vykázán.

Součinnost s PČR - zjištění pachatelky trestného činu. Čj. MUCB-15279/2015.

Při výkonu  autohlídky zjištěno poškození zaparkovaného osobního vozidla druhým vozidlem. Podezřelý ztotožněn a předán SDN Kolín. 

Dohled nad veřejným pořádkem a bezpečností chodců na nám. A. z Pardubic, při zahájení vernisáže Evy Pilarové.

Oznámení o přestupku v dopravě Č.j. MUCB-15497/2015 policista zaslání ke kázeňskému projednání.

Osobní oznámení na služebně, že na parkovišti K+R ul. Krále Jiřího dochází k dopravním přestupkům - zajištění záznamu z kamerového systému, po uplynutí doby z dodatkové tabulky byly na místě zpracovány. 

Oznámení o nefunkčnosti parkovacího automatu č. 2 nám A. z. Pardubic - doplnění lístků.

Oznámení o napadení objektu garáží Technické služby - alarm na objektu- výjezd na místo prověření na místě zaměstnanci TS negativní.

Přehled činností MP za měsíc červen 2015

Obsah činnosti Popis činnosti Četnost

Kontrolní a preventivní činnost

hřbitov

nádraží

Signál PCO - výjezd, prověřeno, bez napadení.

Český Brod - přechody

Liblice

Oznámení o nefunkčnosti parkovacího automatu č. 3 nám A. z. Pardubic - doplnění lístků.

Oznámení o kouři na zahradě vedle AUTOMOTOVELO v ul. Suvorovova. Osobně spolu s majitelem provedena kontrola a v pařáku spalováno suché nekontaminové dřevo za účelem ohřevu vody. 

Zahrady

Příjem oznámení a jejich řešení

Oznámení PČR - v restauraci U Černého Koně napadá opilý muž hosty a rozbíjí sklo - výjezd na místo, podezřelý zpacifikována za užití donucovacích prostředků, předáno PČR.

Oznámení - v ul. Jeronýmova se potuluje již několik dní pes - výjezd na místo, proveden odchyt.

Oznámení - v ul. Krále Jiřího stojí vozidla v zákazu zastavení - výjezd na místo, vyřešeno blokovou pokutou.



odvoz pokladní a peněz do KB 18.6.2015

odvoz pokladní a peněz do KB 23.6.2015

stoly v zasedací místnosti 24.6.2015

odvoz pokladní a peněz do KB 30.6.2015

52 200 Kč

36 000 Kč

21 260 Kč

25 305 Kč

28 172 Kč

40 958 Kč

1 950 Kč

205 845 Kč

11.6.2015

Celkem

18.6.2015

30.6.2015 40.648,- Kč + 310,- Kč nádraží

Příjmy- poplatky tržnice

Stánky 

4.6.2015

odbor vnitřních věcí 

odbor vnitřních věcí 

na místě

Příjmy-parkovací automaty

složenkou

Příjmy-pokuty

odbor vnitřních věcí

odbor vnitřních věcí


