Provozní řád cyklostezky v obci Hrčava
„Cyklocestou k historickému pohraničnímu pevnostnímu systému Šance-Valy“
kód projektu: 304021X100, spolufinancováno prostřednictvím programu Interreg V-A
Slovenská republika – Česká republika
Provozovatel cyklostezky : obec Hrčava, Hrčava č.p. 53, IČ: 00296732
Parametry cyklostezky : Cyklotrasa CZ 561, 561A,Délka 4 500 mezi obcemi
Čierné a Hrčava, šířka 3 m, povrch asfaltový.
O projektu : Projekt rozvíjí přeshraniční spolupráci obcí Čierne a Hrčava v rámci
slovensko-českého pohraničí v oblasti zpřístupnění kulturního a přírodního dědictví
s důrazem na zlepšení jejich propojení. Hlavním záměrem projektu je trvalé
propojení projektových partnerů s cílem vytvoření uceleného tematického
produktu založeného na využívání přírodního a kulturního dědictví, který má
vysokou kvalitativní i kvantitativní hodnotu a dokáže zvýšit sociální, hospodářský
i ekonomický rozvoj pohraničí. Projekt bude generovat rozvojový potenciál
i do budoucna a jeho výstupy budou trvalé.

Podmínky provozu na cyklostezce :
1. Po cyklostezce se mohou pohybovat pěší turisté, cykloturisté, bruslaři
na kolečkových bruslích a další osoby se sportovním náčiním, případně
s invalidním vozíkem a podobně.
2. Průjezd motorových vozidel je zde zakázán s výjimkou vozidel vybraných
vlastníků nemovitostí přilehlých ke komunikaci.
3. Uživatel cyklostezky je povinen dodržovat pravidla silničního provozu a být
ohleduplný k dalším uživatelům. Vždy použije řádně upevněnou plnou cyklistickou
přilbu a další ochranné pomůcky.
4. Uživatel cyklostezky se pohybuje po cyklostezce na vlastní nebezpečí.
V případě úrazu či nehody zodpovídá za vzniklé škody na zdraví i na majetku ten,
kdo nehodu způsobil.
5. Uživatel cyklostezky nesmí po sobě zanechávat na cyklostezce i v jejím okolí
odpadky a nesmí ničit mobiliář (lavičky, infopanely, zábradlí a pod.).
6. V případě zjištění závady či poškození cyklostezky, lze toto nahlásit na Obecní
úřad Hrčava, tel.: v pracovní dny 724 055 077, nebo e-mail: urad@obechrcava.cz .

Citace
zákona
o
provozu
na
pozemních
komunikacích:
Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, v platném znění,
nerozlišuje cyklisty na jednotlivé kategorie (rekreační, sportovní, kondiční apod.).
Každý cyklista je jako účastník provozu na pozemních komunikacích povinen při
účasti na provozu na pozemních komunikacích chovat se ohleduplně
a ukázněně, aby svým jednáním neohrožoval život, zdraví nebo majetek jiných
osob ani svůj vlastní, aby nepoškozoval životní prostředí ani neohrožoval život
zvířat, své chování je povinen přizpůsobit zejména stavebnímu a dopravně
technickému stavu pozemní komunikace, povětrnostním podmínkám, situaci
v provozu na pozemních komunikacích, svým schopnostem a svému zdravotnímu
stavu, řídit se pravidly provozu na pozemních komunikacích upravenými tímto
zákonem, pokyny policisty atd. To znamená, že v případě, že takový „sportovní“
cyklista použije stezku pro chodce a cyklisty, musí rychlost jízdy jako každý jiný
řidič (i cyklista je řidič) přizpůsobit zejména svým schopnostem, vlastnostem
vozidla a nákladu, předpokládanému stavebnímu a dopravně technickému stavu
pozemní komunikace, její kategorii a třídě, povětrnostním podmínkám a jiným
okolnostem, které je možno předvídat; smí jet jen takovou rychlostí, aby byl
schopen zastavit vozidlo na vzdálenost, na kterou má rozhled.
Směrnice byla schválená 9.6.2022 na 27. zasedání ZO Hrčava pod č. 27/292.
V Hrčavě 10.6.2022

MAPA CYKLOTRASY 561

