Přehled činnosti Městské policie Úvaly za únor 2015
Přehled činnosti městské policie
za měsíc únor 2015

stálé úkoly

NÁPLŇ

četnost

přechod

dohled nad přechodem u základní
školy 7:05 – 8:05 hodin

každý
vyučovací den

železniční
přejezd

zajištění bezpečného přechodu dětí
přes železniční přejezd ráno/odpoledne
7:05 – 8:05 hodin / 12:00 – 13:30 hodin

každý
vyučovací den

parkování

kontrola parkování v oblasti okolí
vlakového nádraží a náměstí Arnošta
z Pardubic

každý den

nádraží

kontrola nástupiště, podchodu, veřejný
pořádek, tabákový zákon

nepravidelně

koupaliště

kontrola prostor městského koupaliště

nepravidelně

číslo události

UDÁLOSTI

datum

1

z důvodu zvýšené počtu krádeží v okolí
mateřské školky, bylo ve spolupráci
s Policií ČR přijato odpovídající opatření

2.2.2015

2

Poznatek od občana o pohybu
podezřelých osob okolo zaparkovaných
vozidel/ poznatek předán Policii ČR

02.02.2015

3

Přijato tel. oznámení, že v ulici Fügnerova
nesvítí veřejné osvětlení/ předáno na VPS

04.02.2015

3

Přijato oznámení od stálé služby OOP
Úvaly o prověření události, která byla
přijata na linku 158/ událost prověřena
a řešena

05.02.2015

4

Přijato oznámení, že v ulici Škvorecká
stojí vozidlo, které brání v přecházení
ulice/ událost prověřena a řešena

09.02.2015

5

Přijato tel. oznámení, o pohybu
podězřelé osoby v ulici Horova/ osoba
zadržena a prostřednictvím lustrace
Policii ČR prověřena

09.02.2015

6

Přijata žádost od OOP Úvaly o prověření
oznámení na havarii vodovodu
prostřednictvím linky 158/ místo havarie
zajištěno

10.02.2015

7

Prostřednictvím e-mailu přijata žádost
o řešení dopravní situace v ulici
Nerudova/ situace prověřena, předán
návrh k řešení na OID

11.02.2015

8

Přijato oznámení, že v prostoru,,Setých"
někdo pálí oheň/ prověřeno, majitel
na soukromém pozemku pálil klestí

12.02.2015

9

Hl.čin. zjištěno znečištění lesní cesty
pracím práškem ( obaly nalezeny
na místě) / oznámeno na VPS a PČR
k dalšímu řešení

17.02.2015

10

V prostoru nad ulicí Horova v opuštěné
budově hlídka nalezla injekční stříkačky
od aplikace náv.látek/ závadný materiál
zajištěn

17.02.2015

11

Přijato tel. oznámení, že v ulici Vydrova
leží na na ulici kameny a mohlo by dojít
k poškození vozidel/ prověřeno
a předáno na VPS

23.02.2015

12

Přijato oznámení(e-mail) , že v ulici
Škvorecká stojí za křižovatkou vozidlo
a brání v průjezdu/ prověřeno a řešeno
s majitelem

25.02.2015

13

Přijata žádost od OOP Úvaly o součinnost
při řešení TČ/ŠU. /součinnost zajištěna

26.02.2015

14

Chybějící dopravní značení P 2 Hlavní
pozemní komunikace a E 2a Tvar
křižovatky v ulici Na Spojce/ předáno
na OID

27.2.2015

porušení

PŘESTUPKY

řešení

OZV č. 2/2014 volné pobíhání psů

2

domluva

Zák.č.361/2000
zákaz stání
Sb.

1

domluva

Zák.č.361/2000
zákaz zastavení
Sb.

7

domluva

Zák.č.361/2000
nedovolené stání před přechodem
Sb.

4

domluva

Zák.č.361/2000
nedovolené stání na chodníku
Sb.

8

domluva

Zák.č.361/2000
zákaz vjezdu
Sb.

1

domluva

Zák.č.361/2000
dopravní přestupek - rychlá jízda
Sb.

13

13/9200,- Kč

36

blokově 9 200,Kč

Městská policie v průběhu dne příjme
průměrně 3 - 5 události, oznámení,
podněty, dotazy, informace atd.
jak osobně při hlídkové službě , tak
i cestou e-mailu či telefonicky.
počet
strážníků

pracovní doba

úřední hodiny

2

Pondělí 7 – 17 hod. / Úterý 7 –
15 hod. Středa 7 - 17 hod./ Čtvrtek 7 15 hod./ Pátek 7 – 14 hod.

Po 16-17 / St
8-9

