Dobrovolný svazek obcí "Cyklostezka Jihlava - Třebíč - Raabs"
Masarykovo nám. 97/1, 586 01 Jihlava
IČ: 751 22 863

Provozní řád cyklostezky-Jihlava-Třebíč-Raabs
Pro provoz na cyklostezce platí v plném rozsahu ustanovení zákona č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích,
zákona č. 361/2000 Sb., silniční zákon a zákona č. 411/2005 Sb.,o provozu na pozemních komunikacích, vše
v platném znění.

Provozovatel cyklostezky: Dobrovolný svazek obcí „Cyklostezka Jihlava-Třebíč-Raabs
1.

Komunikaci mohou užívat chodci, cyklisté, osoby na kolečkových bruslích, koloběžky, kolečkové běžky,
osoby s dětskými kočárky, invalidní vozíky, elektrokola a podobně. Děti do 6-ti let mohou užívat
cyklostezku pouze v doprovodu rodičů. Cyklostezka není určena jako tréninková dráha sportovců.

2.

Cyklostezka je výhradně určena pro bezmotorovou dopravu. Výjimku tvoří vozidla složek integrovaného
záchranného systému, vozidla údržby správců sítí technické infrastruktury, správy lesů a vozidla údržby
Povodí Moravy – v místech kde cyklostezka probíhá po břehu řeky.

3.

Vlastníci a uživatelé okolních pozemků, případně donům, kteří se ke svým parcelám nedostanou po jiných
cestách, mohou za účelem obhospodařování svých pozemků a užívání nemovitostí komunikaci využívat.,
V tomto případě se povoluje i průjezd běžné zemědělské a lesní techniky, vždy však s ohledem na šířkové
parametry komunikace, vyznačenou nosnost komunikace, povolenou rychlost a v souladu s místním
dopravním značením. Řidič motorového vozidla je povinen doložit orgánům státní správy, zejména Policii
ČR své právo používat komunikaci (dokladem o bydlení, o vlastnictví či nájmu nemovitosti).

4.

V případě, kdy je podloží komunikace odmočené či rozměklé (např. při povodňových stavech, při dlouho
trvajících deštích nebo při intenzivním odtávání většího množství sněhu apod.), je vjezd na cyklostezku
možný až po vyschnutí okolních pozemků a podkladních vrstev tělesa cyklostezky.

3. (Používání komunikace motorovými vozidly je možné pouze s povolením a souhlasem vlastníka
komunikace, nebo příslušných orgánů státní správy a to vždy v souladu s dopravním značením daného
úseku a s ohledem na vyznačenou nosnost komunikace a na povolenou rychlost).
5.

Výslovně je zakázáno :
• vjezd jezdců na koních a koňským potahům
• volné pobíhání psů - majitel je povinen vést psa „na krátkém vodítku“, nebo vést psa mimo vozovku
• nošení předmětů na plochu, vytváření překážek na cyklostezce
• jakýmkoli způsobem ničit mobiliář,
• odhazovat odpadky mimo odpadkové nádoby,
• rušit zvěř, ptactvo i ostatní účastníky hlučným chováním

6.

Všichni uživatelé jsou povinni dodržovat pravidla silničního provozu a být ohleduplní vůči ostatním
uživatelům. Uživatelé cyklostezky jsou si při provozu rovni.

7.

Uživatel cyklostezky se po komunikaci pohybuje na vlastní nebezpečí. V případě úrazu nebo nehody
zodpovídá za vzniklé škody na zdraví, nebo majetku vždy ten, kdo nehodu způsobil.
Pro minimalizaci úrazů se doporučuje používat předepsané ochranné a bezpečnostní pomůcky.

8.

Cyklostezka je obousměrná, cyklisté, chodci, bruslaři i ostatní uživatelé jsou povinni chodit nebo jezdit
vpravo ve směru jízdy. Předjíždí se vlevo.

9.

Za údržbu jednotlivých úseků zodpovídají města a obce, každá na svém katastrálním území a to zejména
úklid komunikace včetně 1 m po obou stranách /sečení porostů, úklid odpadků, odstraňování větví dřevin
zasahujících do komunikace z okolních porostů a ohrožujících provoz na cyklostezce, pevnost zábradlí.

Dobrovolný svazek obcí "Cyklostezka Jihlava - Třebíč - Raabs"
Masarykovo nám. 97/1, 586 01 Jihlava
IČ: 751 22 863

10. Mosty přes vodní toky byly navrženy pro pěší a cyklisty, ne pro motorovou dopravu a udržuje je DSO na
náklady DSO
11. Na cyklostezce nebude prováděna zimní údržba
12. V případě zjištění jakéhokoliv nedodržování pravidel provozu na cyklostezce, poškozování jejího zařízení
nebo porušování zásad slušného chování, lze nedostatky nahlásit na obecním úřadu, v jehož katastru se
příslušný úsek cyklostezky nachází.
13. Aktualizovaný provozní řád byl schválen představenstvem DSO Cyklostezka Jihlava-Třebíč-Raabs
dne 8. 10. 2015

