Cyklistická stezka Brno – Vídeň
PROVOZNÍ ŘÁD
Pro provoz na cyklostezce platí v plném rozsahu ustanovení zákona č. 361/2000 Sb., o
provozu na pozemních komunikacích, v platném znění.
Provozovatel cyklostezky: DSO Cyklistická stezka Brno-Vídeň
1. Při užívání cyklostezky je každý povinen chovat se ohleduplně a ukázněně, aby svým
jednáním neohrožoval život, zdraví nebo majetek jiných osob ani život, zdraví a
majetek vlastní.
2. Všichni uživatelé cyklostezky jsou povinni dodržovat pravidla silničního provozu a
svoji jízdu přizpůsobit stavu povrchu cyklostezky. Uživatelé cyklostezky jsou si při
provozu rovni.
3. Uživatel cyklostezky se pohybuje po cyklostezce na vlastní nebezpečí. V případě
úrazu či nehody zodpovídá za vzniklé škody na zdraví i majetku ten, kdo nehodu
způsobil.
4. Cyklostezka je obousměrná. Každý účastník provozu musí dbát na zvýšenou opatrnost
a sledovat pohyb ostatních účastníků po celé šířce vozovky. Zvláštní pozornost je
nutné věnovat vjezdům na silnici, přejíždění silnic, kde končí právo přednosti v jízdě.
Cyklisté jsou povinni jezdit vpravo ve směru jízdy. Předjíždí se vlevo.
5. Za údržbu jednotlivých úseků cyklostezky zodpovídají města a obce, každá na svém
katastrálním území a to zejména úklid komunikace včetně 1m po obou stranách
(sečení porostů, úklid odpadků, odstraňování větví dřevin zasahujících do
komunikace, pevnost zábradlí).
6. Na cyklostezce se neprovádí zimní údržba.
7. Všem uživatelům cyklostezky je zakázáno poškozovat a znečišťovat cyklostezku a její
související mobiliář, odhazovat odpadky, rušit zvěř, ptactvo i ostatní návštěvníky a
vytvářet jakékoliv překážky pro plynulý a bezpečný provoz na cyklostezce. Na
cyklostezce je zakázáno volné pobíhání psů. Je zakázáno poškozovat nebo znečišťovat
koryta vodních toků, hráze, jejich příslušenství, vodní díla i související
vodohospodářské objekty.
8. Uživatelé cyklostezky jsou povinni umožnit vstup a vjezd pracovníkům Povodí
Moravy, DSO Cyklistická stezka Brno-Vídeň nebo jeho jednotlivých obcí a ostatním
subjektům se zvláštním oprávněním.
9. Povodí Moravy neponese žádnou zodpovědnost za případné škody na zdraví a majetku
způsobené provozní činností správce toku nebo při povodňových průtocích, pádech
stromů, apod..
10. Nedodržování pravidel Provozního řádu na cyklostezce můžete nahlásit na obecní
úřad, v jehož katastru se příslušný úsek cyklostezky nachází.
Schválen předsednictvem svazku dne 26.7.2019.

