
                                     Přehled činností městské policie za měsíc záříPřehled činností MP za měsíc listopad 2011

popis činnosti četnost

Kontrolní a 

preventivní činnost
nádraží kontrola nástupišť , vestibulu + podchod  - dodržování tabákového zákona + veřejný pořádek        denně
hřbitov pochůzková činnost uvnitř hřbitova - prevence + veřejný pořádek        denně
školy dohled na přechodech pro chodce v ranních hodninách + kouření žáků v okolí škol - prevence        denně
parky v ČB + hřiště pochůzková činnost - venčení psů / řešení přestupků / + veřejný pořádek v parcích a na hřišti        denně
tržnice výběr poplatků + zajištění veřejného pořádku , dohled na parkováním na tržnici        denně
Liblice kontrola dodržování zákazu vjezdu nákladních vozidel nad 10t   nepravidelně 
Zahrady kontrolní činnost z důvodu krádeže dřeva + kontrola chat   nepravidelně 

Příjem oznámení a 

jejich řešení
telefonické oznámení o nálezu 2ks injekčních stříkaček v ul Prokopa Velikého - sběr stříkaček 2.11.2011
Krádež Penny market - osoba předvedena na PČR z důvodu podezření ze spáchání TČ 2.11.2011
telefonicky požádání od PČR podomní prodej před OD Penny, muž předveden na PČR           3.11.2011
telefonické oznámení pracovnice Karmy o pohybu dvou osob v jejich arealu na ul. Klučovská 3.11.2011
kontola areálu - NEGATIVNÍ
oznámení výpravčího ČD že v prostoru druhého nástupiště se nachází spící muž na ivalidním 4.11.2011
vozíku - na místo RZS lékařem bylo konstatováno že muž není ohrožen na životě
Doručení písemnosti č.j. 16973/115/11OVV-Pe - odbod VV 4.11.2011
Nález občanského průkazu -sepsání ÚZ Č:J. 358/2011- předáno na OP 4.11.2011
Na žádost PČR OŘP Kolín se souhlasem starosty města Č. Brod proveden odchyt psa v domě 4.11.2011
zemřelé osoby  v obci Vrátkov - předáno pozůstalým 
Vykázání spícího bezdomovce v čekárně rentgenu nemocnice Český Brod 5.11.2011
Krádež Penny market - vyřešeno v blokovém řízení                                                                  5.11.2011
Oznámení PČR o konfliktu rómských manželů v ulici Krále Jiřího - vyřešeno domluvou 5.11.2011
Oznámení o pohybu psa v areálu nemocnice - zkontaktován majitel který si psa převzal 5.11.2011
Oznámení o uživatelých drog na stavidle v parku u Šembery - negativní 7.11.2011
Oznámení o krádeži zboží v prodejně potravin na nám.A.z.Pardubic - vyřešeno v blokovém řízení 8.11.2011
Oznámení  o muži který veze kolečko plné železa ulicí Ruskou. V součinnosti s PČR zajištěno 8.11.2011
kolečko s elektromateriálem. Věc předána PČR z důvodu podezření TČ
oznámení o krádeži zboží v OD Penny - žena předvedena na OOP - vyřešeno blokovou pokutou         12.11.2011

                                                                         oznámení o toulavém psu ve dvoře domu v ul. Komenského - zjištění majitele a jeho vyrozumění         12.11.2011
oznámení operátora kamerového systému o osobě která vyhazuje obsah odpadkových košů na 
nám. Arnošta z Pardubic, proveden úklid přestupcem - vyřešeno domluvou         12.11.2011
Oznámení PČR OŘP Kolín o pobýhajícím psu v ul. Žitomířská - prověřeno negativní         12.11.2011
oznámení o rozbité skleněné výplni okna v ul. Krále Jiřího - vyřešeno v součinnosti s PČR         13.11.2011
oznámení o pádu části betonu na komunikaci z mostu ul. Zborovská u Karmy - zajištěno 
odstranění suti ze silnice a obnovení provozu na komunikaci         14.11.2011
oznámení o ležícím muži v chodbě panelového domu čp. 1332 ul. Na cihelně - muž vykázán ze
společných prostor domu / bezdomovec občan SR /         17.11.2011
oznámení o povalující se injekční stříkačce v ul. Jungmannové - proveden sběr 21.11.2011
oznámení o parkujícím vozidle v ul. Zborovské, které překáží v instalaci betonových zátarasů 21.11.2011
na krajnici. Zjištěn majitel , vyrozuměn a zajištěno odstranění vozidla 
Oznámení o odcizení  kanálové vpustě v ul. Podskalí. Předáno Ing. Kruliš Technické Služby 21.11.2011
Usměrňování dopravy na ul Zborovská v Českém Brodě při instalaci CITI bloků . 21.11.2011
oznámení o páčení plechové schránky na zboží u Penny marketu, věc i s podezřelými        25.11.2011
předána PČR pro podezření ze spáchání Tč.
oznámení o výtržnosti v Nonstop baru u nádraží , věc vyřešena na místě domluvou         25.112011
sběr injekční stříkačky v ulici Za Pilou 28.11.2011
usměrňování dopravy při adventním průvodu světýlek 27.11.2011
Oznámení o podezření ze spáchání tr. činu zatajení věci . Předáno PČR OOP Český Brod 29.11.2011
Onámení OOP Český Brod že V obci Liblice ul. Průmyslová   je zablokovaná  stojícími  30.11.2011
kamiony, po příjezdu na místo bylo vše v pořádku .Hlídka kontaktovala vedení fy.aby zjednala 
nápravu ohledně těchto kamionu.

Přestupky a jejich 

řešení

§ 50/1a)200/90 krádež majetkové přest.     3 za 3000,-Kč3 za 3.000,- Kč
§ 125c/1k) 361/00 parkování 13 za 6.500,-Kč

zákaz vjezdu 14 za 13.500,-Kč
TPZOV 0

Měření rychlosti místo
§ 125c/1f3,4 361/00 Krupá zpracování Čj: 345-354 - přestupky překročení rychlosti - 10 za 16.000,-Kč 1.11.2011

Liblice zpracování Čj: 355-357 - přestupky překročení rychlosti - 3 za 4.500,- Kč 3.11.2011
Český Brod zpracování Čj: 359-367 - přestupky překročení rychlosti - 9 za 10.500,-Kč 7.11.2011
Liblice zpracování Čj: 368         přestupek překročení rychlosti - 1 za 1.000,-Kč 7.11.2011
Zborovská zpracování Čj:370- 372  přestupky překročení rychlosti - 3 za 3.000,-Kč 8.11.2011
Tuchoraz zpracování Čj. 373-374 přestupky překročení rýchlosti - 2 za 2.000,-Kč 9.11.2011
Tismice zpracování č.j. 375-381 přestupky překročení rychlosti - 7 za 7.000,-Kč 11.11.2011
Krupá zpracování č.j. 383-386 přestupky překročení rychlosti - 4 za 4.000,- kč 22.11.2011

Odchyt psů
Odchyt psa v k.o. Český Brod, Chouranice , sepsání ÚZ č.j. 23/2011+ odvoz útulek 4.11.2011
Odchyt psa v k.o. Český Brod, na silnici 1/12, sepsání ÚZ č.j. 24/2011 + odvoz útulek 7.11.2011
odchyt psa v areálu speciální školy Č. Brod - předáno majiteli 16.11.2011

obsah činnosti



Součinnost s odbory 

MěÚ název odboru
sociální odbor asistence při odebírání dětí v obci Břežany II + odvoz dětí do kojeneckého ústavu Kolín 2.11.2011
vnitřních věcí doručení písemnosti 4.11.2011
vnitřních věcí doručení písemnosti - oddělení občanských průkazů 15.11.2011

Blokové pokuty
na místě 33500
složenkou 37500

celkem 71000

Příjmy parkovací automaty 4.11.2011 11631
11.11.2011 18891
18.11.2011 15580
30.11.2011 31671

poplatky - tržnice 2760

celkem 80533

CELKEM 151533




