Cyklostezka
Ostrava – Beskydy
úsek Vratimov – Sviadnov

Provozní řád
cyklostezky
Pro provoz na cyklostezce platí v plném rozsahu ustanovení zákona
č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, v platném znění.
Provozní řád vychází z potřeb provozovatele cyklostezky Regionu Slezská
brána a správce vodního toku Ostravice Povodí Odry s.p., a je v plném
znění zveřejněn na internetových stránkách www.slezskabrana.cz.
Nejdůležitější ustanovení a zásady:
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. Uživatel cyklostezky se pohybuje po cyklostezce na vlastní nebezpečí.
3. V případě úrazu či nehody zodpovídá za případné škody na zdraví
nebo majetku vždy ten, kdo nehodu způsobil.
4. Cyklostezka je určena výhradně pro nemotorovou dopravu,
a to s výjimkami odůvodněných vjezdů vozidel integrovaného
záchranného systému a vozidel provozovatele cyklostezky, správce
vodního toku Ostravice a dalších subjektů (především vlastníků
pozemků) se zvláštním oprávněním.
5. Všem uživatelům cyklostezky je zakázáno jakýmkoliv způsobem
poškozovat a znečišťovat cyklostezku a její související mobiliář.
6. Na cyklostezku je výslovně zakázán vjezd koní a koňských potahů,
nepřípustná je jízda na jakémkoliv jiném zvířeti a volné pobíhání
a venčení psů.
7. Na cyklostezce a v jejím okolí je zakázáno stanování nebo táboření
a rozdělávání ohňů, a to jak na hrázi, tak v prostoru mezi hrází
a břehy vodního toku.
8. Dále je na cyklostezce a v jejím okolí zakázáno vyvíjet činnosti,
které by vedly k poškozování vodních děl a souvisejících zařízení
(vodoměrů, značek, cejchů, atd.) nebo k omezování jejich funkcí,
ohrožování jakosti nebo zdravotní nezávadnosti vod, zhoršování
odtokových poměrů, poškozování travních a stromových porostů
nebo k jinému poškozování kvality přírodního prostředí.
9. Uživatelé cyklostezky jsou povinni umožnit vstup a vjezd pracovníkům
Povodí Odry, s.p., Regionu Slezská brána nebo jeho jednotlivých obcí
a ostatním subjektům se zvláštním oprávněním na korunu ochranné
hráze a pobřežní pozemky, po kterých je vedena cyklostezka,
a respektovat jejich pokyny.
10. Povodí Odry, s.p. neponese žádnou zodpovědnost za případné
škody na zdraví a majetku způsobené provozní činností správce
toku nebo při povodňových průtocích, ledových jevech na tocích,
pádech stromů apod.
Důležitá telefonní čísla:

112 tísňové volání
150 hasiči
155 záchranná služba

156 městská policie
158 policie ČR

Informační tabule byla instalována Regionem Slezská brána
v roce 2013 za finanční podpory Moravskoslezského kraje
Město Vratimov

