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Požadavek na schválení úseků k měření rychlosti MP Kopřivnice - určení

Dle Vaší žádosti o schválení úseků k měření rychlosti Vám sděluji, že po zhodnocení
všech skutečností Dopravní inspektorát v Novém Jičíně určuje následující úseky k měření
rychlosti Městkou policií Kopřivnice pro první pololetí roku 2020.

 Lubina, silnice I/58 u č.p. 111, stacionární měření, obousměrně, do 100 metrů od
umístění radaru
 Kopřivnice, II/480, ulice Záhumenní, u č.p. 1, stacionární měření, úsek 200 m,
obousměrně – v zástavbě, vyšší pohyb chodců, v místě Základní škola Alšova, petice
občanů se stížností na rychlost vozidel.
 Kopřivnice, ulice Štramberská, u restaurace Pod Kaštany, úsek 200 m od Štramberka
– vysoký pohyb chodců, časté porušování rychlosti řidiči, v blízkosti ZŠ.
 Kopřivnice, II/480, ulice ČS armády, úsek 300 m od mostu přes Kopřivničku, směr od
Lubiny – vysoký pohyb vozidel i chodců, 3x přechod pro chodce, ZŠ Milady Horákové.
 Kopřivnice, II/482, ulice Obránců Míru, od křižovatky s ulicí Z. Buriana po křižovatku
s ulicí Česká, obousměrně – vysoký počet vozidel i chodců, nedostatečný počet
přechodů pro chodce, dlouhý rovný úsek v zástavbě.
 Lubina, III/4824, u hasičárny, příjezd od Hájova, úsek 200 m - komunikace bez
chodníků, vysoký počet chodců, časté porušování rychlosti.

 Mniší, II/486, od mostu přes Lubinku po čp. 56, příjezd od Hájova, úsek omezení
rychlosti na 30 km/h.
 Silnice I/58 Vlčovice, u autobusové zastávky, úsek 200 m, příjezd od Frenštátu pod
Radhoštěm, - místo měření DI Nový Jičín, v případě jeho využití předem informujte DI
na tel: 974 735 252.
 Silnice I/58, Lubina, u čp. 151, úsek 200 m - příjezd od Frenštátu pod Radhoštěm místo měření DI Nový Jičín, v případě jeho využití předem informujte DI na tel:
974 735 252.
 Silnice III/4824, Lubina, u čp. 526, úsek 200 m, příjezd do obce od Hájova, opakující
se stížnost občana - místo měření DI Nový Jičín, v případě jeho využití předem
informujte DI na tel: 974 735 252.
 Kopřivnice, ul. Janáčkova, u čp. 70, úsek 350 m, směr od železničního přejezdu,
komunikace bez chodníků, dlouhý rovný úsek s vysokým počtem chodců.
 Kopřivnice, ul. Francouzská, od čp. 1191 po ulici Obránců Míru, omezená rychlost na
30 km/h, vysoký počet chodců.
 Štramberk, ul. Zauličí, silnice 1b dle pasportu města, u čp. 841, úsek 200m, od
hřbitova, zvýšený pohyb chodců.
 Štramberk, ul. Zauličí, u restaurace Prosek, silnice 1b dle pasportu města, úsek 300m,
směr od náměstí, komunikace bez chodníků, zvýšený pohyb chodců.
 Štramberk, ul. Dolní Bašta, u restaurace Dallas, silnice 1b dle pasportu města, úsek
200m, směr od Rybího, vysoký pohyb chodců.
 Štramberk, ul. Nádražní, u čp. 390, silnice 1b dle pasportu, úsek 200m, směr od
města, vysoký počet chodců.
 Štramberk, sídliště Bařiny, průjezd sídlištěm, silnice 52c dle pasportu města, 150 m od
hlavní cesty, obousměrně, úsek s velkým pohybem chodců a dětí.
 Štramberk, ul. Závišická, silnice III/4821, u čp. 887, úsek 350 m, ve směru od centra
města.
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