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Legenda k výše uvedené mapě: 

         Kamerový bod 

1       číslo kamerové bodu 

 

Kamerový bod č.1 je umístěn na ulici Na Pasekách 

Kamerový bod č.2 je umístěn na ulici U důlňáku  

Kamerový bod č.3 je umístěn na křižovatce ulice Dvorová s ulicí Šenovská 

Kamerový bod č.4 je umístěn na křižovatce ulice U Statku 

Kamerový bod č.5 je umístěn u objektu základní školy a pobočky pošty v Bartovicích  

Kamerový bod č.6 je umístěn na křižovatce ulice Za Ještěrkou a ulice Těšínská 

Kamerový bod č.7 je umístěn na ulici Za Šachtou 

Kamerový bod č.8 je umístěn na ulici Ludvíková 

Kamerový bod č.9 je umístěn na křižovatce ulice Fryštácká s ulicí Čapkova 

Kamerový bod č.10 je umístěn na ulici Radvanická  

Kamerový bod č.11 je umístěn na křižovatce ulice Trnkovecká s ulicí Na Kopci 

Kamerový bod č.12 je umístěn na ulici Těšínská u Restaurace Jitřenka 

Kamerový bod č.13 je umístěn na ulici Těšínská u Úřadu městského obvodu Radvanice a 

Bartovice 

Kamerový bod č.14 je umístěn u objektu základní školy a pobočky pošty v Radvanicích 

Kamerový bod č.15 je umístěn na ulici Rudná  

Kamerový bod č.16 je umístěn na ulici Šenovská   

Kamerový bod č.17 je umístěn na okruřní křižovatce ulice Fryštátská s ulicí Těšínskou  

Kamerový bod č.18 je umístěn na ulici Lipinská 

 

 


