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Dnevna informacija
Za 11./12. rujna 2019. godine (od 7 do 7 sati)
Kriminalitet
U protekla 24 sata na području Policijske uprave zabilježena su tri kaznena
djela.
Prometne nesreće
U protekla 24 sata na području Policijske uprave zabilježena je prometna
nesreća s materijalnom štetom kao jedinom posljedicom.
Prometna nesreća s materijalnom štetom
Jučer, 11. rujna, oko 10.15 sati u Križevcima u Ulici Kalničke Punte 28 –
godišnja vozačica upravljala je osobnim automobilom Opel križevačke registarske
oznake te uslijed nepropisnog kretanja bočnim ogledalom udarila u bočno ogledalo
osobnog automobila Golf kojim je iz suprotnog smjera upravljao 18 – godišnji
polaznik autoškole. Protiv vozačice bit će pokrenut prekršajni postupak.
Javni red i mir
U protekla 24 sata na području Policijske uprave nisu zabilježeni prekršaji
narušavanja javnog reda i mira.

Ostali događaji
Obavijesti
Dobro je podsjetiti
Akcija „Poštujte naše znakove“
Policijska uprava koprivničko-križevačka
Trg Eugena Kumičića 18
48 000 Koprivnica – HRVATSKA

Odnosi s javnošću
Tel. +385 48 656 555

Tel. +385 48 656 411
http://koprivnicko-krizevacka.policija.hr/

Faks +385 48 656 499
E-pošta: koprivnicko-krizevacka@policija.hr

1 od 2

Započinje nova školska godina. Na prometnicama će biti veliki broj djece od
kojih će mnoga po prvi puta samostalno sudjeluju u prometu na cestama. Djeca će
na taj način postati aktivni sudionici u prometu, izloženi svim opasnostima koje
cestovni promet nosi sa sobom.
U sklopu akcije „Poštujte naše znakove“ policijski službenici na prometnicama u
zonama škola vršiti će pojačan nadzor prometa, a posebno nadzor obveza vozača
spram pješaka koji prelaze cestu na obilježenom pješačkom prijelazu, brzine kretanja
vozila u zonama škola, prijevoz djece te zaustavljanje i parkiranje vozila u zonama
škola. Također, policijski službenici, pripadnici prometnih jedinica mladeži i školskih
prometnih jedinica kod ugroženijih škola vršiti će tjelesnu regulaciju prometa.
Pozivamo vozače da poštuju prometne propise i pravila i uz poseban oprez
prometuju u zonama škola.

Policijska službenica za
odnose s javnošću
Dijana Žagar
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