
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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2.2.2016
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3.2.2016
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4.2.2016

4.2.2016

6.2.2016

7.2.2016

Oznámení o poruše parkovacího automatu 4 - doplnění lístků. 10.2.2016

10.2.2016

11.2.2016

13.2.2016

13.2.2016

Oznámení o uhynulém praseti divokém ve vodě Podviničního rybníka - HZS vytažení na břeh - vyrozuměno myslivecké sdružení Tuchoraz, které zajistí odklizení kadaveru. 13.2.2016

13.2.2016

Oznámení o signálu PCO školka Kollárova - výjezd na místo, zkontrolován objekt - bez závad 16.2.2016

18.2.2016

18.2.2016

18.2.2016

Oznámení Krajské vet. Správy - E mailem oznamuje anonym, že v budobě Gymnázia ČB umírají postřelení  postřelení holubi - výjezd na místo, kontrola se školníkem, negativní 18.2.2016

19.2.2016

19.2.2016

19.2.2016

19.2.2016

22.2.2016

22.2.2016

23.2.2016

23.2.2016

26.2.2016

26.2.2016

26.2.2016

26.2.2016

2.2.2016

5.2.2016

6.2.2016

Pochůzková činnost - náměstí, nádraží, Škvárovna 8.2.2016

9.2.2016

12.2.2016

Pochůzková činnost - parky, sídliště, nemocnice, nádraží 13.2.2016

Pochůzková činnost - nádraží, náměstí, Mexiko 15.2.2016

19.2.2016

Pochůzková činnost - náměstí, nádraží, parky, sídliště 21.2.2016

25.2.-26.2.2016

27.2.2016

§ 125c/1k zák.361/2000 Sb. zákaz vjezdu    2/1.000,- Kč

§ 125c/1 f 3,4 zák.č. 361/2000Sb. překročení rychlosti 0

§ 125c/1k zák.361/2000 Sb. parkování 62/22.100,-Kč

§ 125c/1k zák.361/2000 Sb. přestupky cyklistů 0

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

§ 46 odst.1,2 zák.č.200/1990 Sb. ostatní přestupky proti pořádku OZV a NO 0

§ 47 zák. č.200/1990 Sb. přestupky proti veřejnému pořádku 0

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

§ 50 zák.č.200/1990 Sb. přestupky proti majetku 0

§ 10 odst.2,3 zák.č.553/1991 Sb. přestupky v dopravě - zkrácené řízení 23

2.2.2016

Odchyt psa v ul. Kollárova čj. MUCB-4658/2016 19.2.2016

Odchyt psa ul. Žitomířská MUCB-5239/2016 26.2.2016

27.2.2016

Odchyt psa č.j. MUCB 5323/2015 28.2.2016

7x doručení písemností Čj MUCB 2710/2016 8.1.1900

6 x Čj MUCB 2831, 40, 59, 64, 69, 84

3x  Čj MUCB 3496,3510,3563/2016 9.2.2016

7x  Čj MUCB  3783,3794,3799,3802,3809,3813/2016 11.2.2016

odvoz pokladní do KB 18.2.2016

4x doručení písemností Č.j. MUCB 4314, 4320, 4315, 4320/2016 19.2.2016

odvoz pokladní do KB 19.2.2016

2x doručení písemností Č.j. MUCB 4779, 4786/2016 23.2.2016

Odbor vnitřních věcí 1x doručení písemnosti čj. MUCB-3902/2016 26.2.2016

Příjmy-pokuty

na místě 16 300 Kč

složenkou 6 800 Kč

Příjmy-parkovací automaty

4.1.2016 20 420 Kč

11.2.2016 20 667 Kč

18.2.2016 26 022 Kč

29.2.2016 33 893 Kč

Příjmy- poplatky tržnice

Stánky 100 Kč

Celkem 124 202 Kč

Kontrolní a preventivní činnost

nádraží

parky v ČB + hřiště

Asistence při lovu volně žijících zdivočelých holubů  ve městě: náměstí, okolí kostela, radnice, školních budov a sokolovny, areál nemocnice a okolí, okolí ZZN a SOŠ v Liblicích.

Pochůzková činnost - okrsek č. 3 a 5

Doplnění lístků do PA č. 4, Servis PA č. 2 a 3 

Spolupráce s PČR ul. 28. října podnapilý muž  napadající svou matku, řešeno s PČR. 

Oznámení o nefunkčním parkovacím automatu Arnošta z Pardubic u radnice - doplnění kotouče - nové lístky.

Pochůzková činnost - okrsek č. 3

Oznámení o nejspíše opuštěném psu uvázaném u dopravní značky konec obce v Č. Brodě ul. P. Velikého - prověřeno výskyt psa nezjištěn. 

Noční pochůzková činnost -  Zahrady, Mexiko

Přehled činností MP za měsíc únor 2016

Obsah činnosti Popis činnosti Četnost

tržnice

Český Brod - přechody

Oznámení - v ul. Svatopluka Čecha běhá štěně hnědé barvy mezi auty - výjezd na místo, před příjezdem zjištěn majitel, který si štěně odvedl.

hřbitov

Spolupráce s PČR, ul. Palackého starší muž přes smluvenou schůzku neotvírá dveře, podezření na úraz či jiné zranění doma . Zjištěno, že se nachází se synem na ošetření v nem. Český Brod. 

Pochůzková činnost - Zahrady, Liblice

Oznámeni o podnapilé osobě u vchodu do budovy na náměsí Husovo č.p.56 - výjezd na místo, osoba předána osobě blízké

Psovod + sl. Pes

Oznámení o volně pobíhajícím toulavém psu v ul. Kollárova - odchyt psa, umístění do kotce. 

Oznámení o signálu PCO budova č.p. 70 - výjezd na místo, zkontrolován objekt - bez závad

Oznámení o přestupku v dopravě Čj MUCB 3783,3794,3799,3802,3809,3813,3823/2016

Odvoz odchyceného psa do útulku Lysá naad Labem Č.j. MUCB-3043/2016

Oznámení o psu ve  vestibulu 1. ZŠ, odchyt psa, zjištění majitele, majitel se sám dostavil na místo, převzetí psa, vyřešeno domluvou. 

Oznámení o volně pobíhajícím psu v parku u Šembery - na místo výskyt psa nezjištěn. 

Oznámení o volně pobíhajícím psu na náměstí Arnošta z Pardubic - odchyt psa, umístění do kotce Čj. MUCB-3043/2016

Pochůzková činnost - park u Šembery a sídliště, nádraží, Liblice, hřbitov, Podskalí

Odvoz psa do útulku v Lysé nad Labem. 

Oznámení TS Český Brod - na křižovatce ul. Pod Velkým Vrchem a Moravská nemůže projet vozidlo TS kvůli zaparkovaným autům - výjezd na místo, vyřízeno na místě

Oznámení o podnapilém muži hlasitě se projevujícím v ul. Štolmířská - na místě nikdo nezastižen.

Oznámení o výskytu zraněného holuba v ul. Suvorovova - odchyt holuba předán MVDr. Talackovi.

Pochůzková činnost - Zahrady, Štolmíř

Odbor vnitřních věcí

Oznámení - oznamovatelka nemůže vyjet z parkoviště P+R - výjezd na místo, umožněn výjezd z parkoviště

odbor dopravy předání přestupků ke zkrácenému řízení

Liblice

Oznámení o výskytu zraněného holuba v ul. Topolová - odchyt holuba , holub opatřen kroužkem - předán do veter. péče Mvdr. Talacka.

Oznámení pí. Knoblochové Český Brod ul. Žitomířská čp. 538 - sepsání ÚZ Č.j. MUCB-3162/2016

Oznámení o nefunkčním vjezdu na parkoviště P+R Klučovská - zajištění výmeny lístků ve vjezdovém terminálu

Příjem oznámení a jejich řešení

Oznámení o zablolkování křižovatky a přístupové komunikace v ul. Hřbitovní Český Brod - sepsání ÚU Č.j. MUCB-3155/2016

Asistence s PČR Český Brod při zjištění výskytu podezřelé osoby. J.M.

Odchyt psa na náměstí Arnošta z Pardubic čj. MUCB-3043/2016

Zahrady

Oznámení o signálu PCO školka Kollárova - výjezd na místo, zjištěn zakódovaný zaměstnanec školky

Asistence s PČR Český Brod při zjištění výskytu podezřelé osoby. M.Ž.

Odbor vnitřních věcí

Součinnost s odbory MěÚ

odbor vnitřních věcí

Odbor vnitřních věcí

odbor dopravy předání přestupků ke zkrácenému řízení

Oznámení o nefunkčním parkovacím automatu u Pošty - výměna kotouče lísktů.

Oznámení o nefunkčím parkovacím automatu U fary - výměna kotouče lístků.

Oznámení - nefunkční automat nám. Husovo - uveden do provozu

Oznámení o nefunkčním parkovacím automatu č. 2 nám. A z Pardubic - doplnění kotouče nové lístky

Součinnost s PČR a RZS, ležící muž v obci Liblice , asistence při naložení osoby pod vlivem alkoholu, ztotožnění osoby pro učely RZS. 

Pochůzková činnost - na sídlišti,kontrola parku u Šembery, hřbitova a nádraží ČD

Odchyt psů

Odchyt psa ul. Palackého Č.j. MUCB 5321/2016

odbor vnitřních věcí

odbor dopravy předání přestupků ke zkrácenému řízení

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

Oznámení o výskytu použité injekčí stříkačce v ul. M. Majerové - u parku Škvárovna. Nalezení stříkačky a dále proveden sběr stříkačky.

Oznámení o podezření z podomního prodeje na náměstí Arnošta z Padubic - prověřením zjištěno, že se jedná o sbírku pro postižené děti s povolením.  

Oznámení PČR - oznamovatelka nemůže vjet do svého domu z důvodu zaparkovaného vozidla - výjezd na místo, vyřízeno na místě

Pochůzková činnost - okrsek č. 4

Přestupky a jejich řešení


