Priorita D.2 Zlepšení podmínek pro bezpečnost a plynulost
cyklistického a pěšího provozu
Řada aktivit byla realizována i v oblasti zlepšení infrastruktury pro chodce a cyklisty.
V posledních letech bylo v Kopřivnici a okolí vybudováno několik kilometrů nových
cyklostezek a cyklotras. Územím města prochází přibližně 26 km cyklotras, 14 km
kondičních cyklookruhů a 9 km cyklostezek či cyklopruhů. Od roku 2014 je Kopřivnice
členem Asociace měst pro cyklisty.
V roce 2010 byla vybudována cyklostezka
na ulici Panské, v roce 2012 následovalo
cyklistické propojení Z Poodří do Beskyd
mezi Kopřivnicí a Příborem, o rok později
byla dobudována cyklostezka Kopřivnička
a další úsek trasy Z Poodří do Beskyd mezi
Lubinou a Vlčovicemi. K propojení všech
těchto tras dojde v roce 2014, kdy bude
postavena cyklostezka podél příjezdové
komunikace do průmyslového parku.
V dalším období chce město ve spolupráci
s okolními obcemi budovat bezpečné
cyklistické propojení směrem do Frenštátu
pod Radhoštěm a také na druhou stranu do
Nového Jičína.

Cyklostezka Kopřivnička.

Kromě rozvoje infrastruktury pro cyklisty
byla realizována řada akcí k zajištění
bezpečného a bezbariérového pohybu
chodců.

Cyklistické propojení Z Poodří do Beskyd.

Bezbariérové město – ulice Obránců míru.
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Cyklistické propojení Z Poodří do Beskyd.

Vybrané investičně významnější akce jsou uvedeny v tabulce:
Vybrané akce
Chodník podél I/58 – Vlčovice
Obnova chodníků v rámci revitalizace veřejných
prostranství na sídlišti Sever

Náklady v mil. Kč
4,80

Dotace v mil. Kč

Realizace

-

2008–2009

v rámci dílčích projektů regenerace
sídlište Sever

2004–2009

Chodník podél I/58 v Lubině, akce v rámci vybudování
okružní křižovatky

8,80

-

2009–2011

Přechod pro chodce přes ul. Štefánikovu před budovou
radnice

0,70

0,50

2009

Chodníky a přechody pro chodce na ul. Obránců míru

10,50

4,90

2010

Stezka pro cyklisty a chodce podél ul. Panské

22,30

16,20

2010

Obnova chodníků v rámci revitalizace veřejných
prostranství na sídlišti Jih
Stezka pro cyklisty a chodce Kopřivnička
Obnova chodníků a autobusových zastávek podél
ul. Štefánikovy

v rámci Integrovaného plánu rozvoje
města
14,80

8,70

součást rekonstrukce ul. Štefánikovy

2010–2015
2011–2013
2012

Cyklostezka Z Poodří do Beskyd: Příbor–Lubina

2,70

2,00

2012

Cyklostezka Z Poodří do Beskyd: Lubina–Vlčovice

5,50

4,30

2013

Cyklostezka podél Průmyslového parku

9,20

5,10

2014

17,00

4,80

2014

Úprava přechodu pro chodce přes ul. Záhumenní –
světelná signalizace

0,90

0,70

2014

Chodník Mniší II. etapa – podél silnice na Hukvaldy

7,90

6,50

2015

Chodník Mniší I. etapa – k základní škole

Slavnostního otevření cyklostezky mezi Lubinou a Vlčovicemi se v říjnu 2013 zúčastnily
stovky cyklistů a bruslařů.
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