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POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

územní odbor Nový Jičín
dopravní inspektorát

Č.j:KRPT-4722-5/ČJ-2020-070406

Nový Jičín 9. června 2020
Počet listů :

1

Městská policie Kopřivnice
Štefánikova 1163/12
74221 Kopřivnice
Lokality měření rychlosti Městské policie Kopřivnice
K č. j. 43385/2020/SoH
Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje, Dopravní
inspektorát v Novém Jičíně jako orgán státní správy na úseku bezpečnosti a plynulosti
provozu na pozemních komunikacích na základě žádosti Městské policie Kopřivnice o určení
míst pro měření rychlosti vozidel na pozemních komunikacích na katastrálním území města
Kopřivnice a jeho místních částí, podle ustanovení § 79a zákona č. 361/2000 Sb., o provozu
na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů,
určuje
místa pro měření rychlosti vozidel Městskou policií Kopřivnice v období
od 1. července 2020 do 30. června 2021
na katastrálním území města Kopřivnice a jeho místních částech viz níže.
Stacionární měření:
Číslo (druh)
komunikace

Město (obec)
ulice (místní část)

Místo měření

Směr měření

I/58
II/480
II/482

Kopřivnice - Lubina
Kopřivnice - Záhumenní
Kopřivnice - Obránců mírů

u č.p. 111
u č.p. 1
u č.p. 408

obousměrně
obousměrně
obousměrně

Délka
měřeného
úseku
do 100 m
200 m
100 m

Svatopluka Čecha č. 11
741 01 Nový Jičín
Tel.: +420 974 735 257, 258
ID DS: n5hai7v

Místa měření ručním měřením rychlosti:
Číslo (druh)
komunikace

Město (obec)
ulice (místní část)

MK
II/480
III/4824
II/486

Kopřivnice - Štramberská
Kopřivnice - Čs. Armády
Kopřivnice - Lubina
Kopřivnice - Mniší

I/58

Kopřivnice - Vlčovice

I/58

Kopřivnice - Lubina

III/4824
MK
MK
1b
1b
1b
1b
52c
III/4821

Kopřivnice- Lubina
Kopřivnice - Janáčkova
Kopřivnice - Francouzská
Štramberk - Zauličí
Štramberk - Zauličí
Štramberk - Dolní Bašta
Štramberk Nádražní
Štramberk - Bařiny
Štramberk - Závišická

Místo měření

Směr měření

rest. Pod Kaštany
od Štramberka
most přes Kopřivničku
od Lubiny
u hasičárny
příjezd od Hájova
u zastávky BUS
příjezd od Hájova
u zastávky BUS
příjezd od
(U Mostu)
Frenštátu
příjezd od
u č.p. 151
Frenštátu
u č.p. 526
příjezd od Hájova
u č.p. 70
od žel. Přejezdu
od č.p. 1191
od 1191 po ul. OM
u č.p. 841
od hřbitova
u rest. Prosek
od náměstí
u rest. Dallas
od Rybí
u č.p. 390
od města
průjezd sídlištěm
obousměrně
u č.p. 887
od centra města

Délka
měřeného
úseku
200 m
300 m
200 m
100 m
200 m
200 m
200 m
350 m
200 m
200 m
300 m
200 m
200 m
150 m
350 m

a to za splnění podmínek:
-

Měření rychlosti projíždějících vozidel, resp. kontrola dodržování nejvyšší dovolené
rychlosti vozidel v předmětných místech a úsecích pozemních komunikací, bude
prováděna dle stanovené obecné, místní a přechodné úpravy provozu.

-

Statistické vyhodnocení měření rychlosti vozidel prováděné na výše uvedených
místech a úsecích pozemních komunikací, v termínu od 1. července 2020 do
30. června 2021, se zaměřením na počet přestupků a dobu spáchání přestupků ze
strany účastníků provozu (tj. nedodržování nejvyšší dovolené rychlosti) bude
poskytnuto zdejší součástí Policie ČR, a to pro potřebu posouzení případné
prolongace termínu, či změně míst a úseků pro měření rychlosti vozidel, za účelem
zvýšení bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích v obci Kopřivnice a jeho
místních částí.

Městská policie Kopřivnice zajistí, aby při kontrole řidičů byly vybrány vhodné místa určené
pro následné zastavování vozidel přestupců tak, aby při tomto úkonu nebyla narušena
bezpečnost a plynulost silničního provozu. Místo zastavení a následné kontroly by mělo
splňovat požadované podmínky i v případě kontroly nejdelších směrodatných vozidel, jejichž
průjezd daným úsekem je možno předpokládat. Nevhodnými místy jsou např. křižovatky,
sjezdy, zastávky BUS apod. V neposlední řadě je třeba vzít v úvahu, že při kontrole mohou
být zjištěny další skutečnosti (např. použití alkoholu, odcizení vozidla apod.), které budou
vyžadovat odstavení vozidla na daném místě po delší čas.
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