Plán plošného podzimního čištění MK 2022 - přehled úseků

Z důvodu komplexního čistění místních komunikací a parkovišť bude na níže uvedených ulicích včetně
parkovišť v uvedených termínech dočasně zakázáno stání nebo zastavení motorových vozidel. Vozidla
nerespektující zákazové dopravní značení budou odtažena. Pokud si majitel nevyzvedne vozidlo v den
odtahu, bude toto vozidlo vráceno zpět na parkoviště odkud bylo odtaženo (tzv. dvojitý odtah).
Veškeré náklady na provedené odtahy budou vymáhány Městem Kopřivnice po vlastníkovi
motorového vozidla. Informace o odtažených vozidlech jsou uvedeny na : www.slumeko.cz
Úseky s plošným čištěním místních komunikací budou vyznačeny přechodným dopravním značením
Zákaz stání nebo Zákaz zastavení s termínem prováděného čištění.
datum
plánovaného
čištění

názvy čištěných ulic, míst

pondělí

07.11.2022

LUBINA - směr Mniší, k přehradě, k Dudeškovi, kolem Hřbitova, kolem
parku, cyklostezka Orinoko, cyklostezka směr Vlčovice.

úterý

08.11.2022

cyklostezky v průmyslovém parku, ul. Pánská, Dělnická, Na Luhách,
Lubina pod podjezdem II/480 k točně, k DS ložiska

středa

09.11.2022

Lubina - od kruhové křižovatky u Příbora kolem železného mostu k hřišti.
Vlčovice - horní konec (celý), Vlčovice dolní konec (celý), Vlčovice
cyklostezka v lesíku až po I/58 u KD, Vlčovice od KD + (kolem KD)
kolem hřiště, rybníka k I/58.

čtvrtek

10.11.2022

Příborská od ul. Severní po ul. Na Pinkavce, Na Pinkavce, chodník pod
Teskem k podchodu pod II/480 a dál k ul. Nádražní, Nádražní od vily
Machů

pátek

11.11.2022

úklid park E. Beneše, ul. Dolní, horní a dolní parkoviště u krytého bazénu
ul. Husova, horní část ul. Husova - parkoviště až po diskgolfové
stanoviště

sobota

12.11.2022

neděle

13.11.2022

pondělí

14.11.2022

den

úsek č.

1

ul. Štefánikova od vjedu do Tarty po Kpt. Jaroše, ul. Kpt. Jaroše vč.
slepé části MK za BD 1154-1156, ul. Kpt. Nálepky, ul. Dukelská, ul.
Sokolovská

úterý

15.11.2022

ul. Štefánikova od vjezdu do Tatry po BUS nádraží + slepé větve, ul.
Krátká, částečně centrum pěší zóna, 1/2 parkoviště u ALBERTA, ul.
Lidická, ul. Obránců míru od kruhové křizovatky po Lidickou.

středa

16.11.2022

ul. Husova od Záhumenní po Komenského, ul. B. Němcové, ul.
Štramberská po Erbenovou, Masarykovo nám., ul. Wolkerova, ul.
Komenského od Husova po Havíčkovou, ul. Jílemnického

čtvrtek

17.11.2022

pátek

18.11.2022

sobota

19.11.2022

neděle

20.11.2022

pondělí

21.11.2022

úterý

22.11.2022

středa

23.11.2022

ul. Osvoboditelů + parkoviště před garážemi na ul. Francouzská, ul.
Erbenova, ul. Dvořákova

čtvrtek

24.11.2022

ul. Francouzská od Severní po Osvoboditelů, 1/2 ul. I. Šustaly od
Erbenové po Husova

pátek

25.11.2022

ul. Štramberská od Erbenové po Pabla Nerudy, ul. Smetanova, 1/2 ul. I.
Šustaly od Erbenové po starý hřbitov, ul. Záhumenní - ke starému
hřbitovu,

sobota

26.11.2022

2

3

ul. Pod Morávií, 1/2 parkoviště kolem hotelu TATRA, ul. Komenského od
ul. Pod Stadionem + parkoviště u ubytoven na konci ul. Komenského

4

ul. Severní, ul. Družební, parkoviště a MK kolem budovy MÚ

5

6

ul. 17.listopadu od Družební po Osvoboditelů + parkoviště na ul.
Moravská,

7

8

9

neděle

27.11.2022

pondělí

28.11.2022

ul. Alšova + prarkoviště + parkoviště u školy, ul. Štramberská od Pabla
Nerudy po Janáčkovou, ul. Hřbitovní + slepé odbočky, ul. Skupova, ul.
Haškova

úterý

29.11.2022

zpev. plochy kolem budovy KTK, spořitelny, slepá ul. za včelínem, ul. Na
Drahách, ul. Sadová od Záhumenní po Školní, ul. Sportovní + parkoviště
u ZŠ, ul. Školní + slepá ul.k nákladovým rampám

středa

30.11.2022

ul. Pionýrská od Sportovní po Školní, ul. Pod Bílou horou, ul. Pod
Zahradami, ul. Polní

čtvrtek

01.12.2022

ul. K. Čapka mezi Školní a Ke Koryčce, ul. Pionýrská mezi Škoní a Ke
Koryčce, ul. Sadová mezi Školní a Ke Koryčce, slepá na Sadové, ul Ke
Koryčce + slepá ke garážím,

pátek

02.12.2022

ul. K. Čapka mezi Ke Koryčce a Z. Buriana, ul. Javorová I, Javorová II (k
zásobovacím rampám), Javorová III (pro pěší), ul. Z. Buriana

sobota

03.12.2022

neděle

04.12.2022

pondělí

05.12.2022

úterý

06.12.2022

10

11

12

13

14

15

ul. Kadláčkova + 2x parkoviště u KB, + parkoviště u MŠ Francouzská

16

středa
17

ul. Francouzská od OM po Osvoboditelů (mimo parkoviště u MŠ
Francouzská)

07.12.2022
ul. Příčná, ul. 17.listopadu od České po Družební, ul. Česká

čtvrtek

08.12.2022

pátek

09.12.2022

Štefánikova od Kpt. Jaroše po Husovou, H. Ledvinky.

18

Štramberská od Janáčkové po Záhumenní, Horní, Bratří Vašků

19

sobota

10.12.2022

neděle

11.12.2022

pondělí

12.12.2022
Lubina - VÉLOVÁ

úterý

13.12.2022
cyklostezky

středa

14.12.2022

čtvrtek

15.12.2022

pátek

16.12.2022

sobota

17.12.2022

