
Provozní řád pro pozemní komunikace 

– pravidla chování na cyklostezce 

 
1. Cyklostezka je výhradně určena pro rekreační bezmotorovou dopravu. Komunikaci 

mohou využívat pěší turisté, cyklisté, osoby na kolečkových bruslích (koloběžky, 

kolečkové běžky a pod), osoby s dětskými kočárky, invalidními vozíky a podobně. 

Cyklostezka není určena jako tréninková dráha sportovců.  

2. Průjezd všech motorových vozidel je zakázán. Výjimku tvoří vozidla složek 

integrovaného záchranného systému, vozidla  údržby s největší povolenou hmotností 

12,5 t.  

3. Výslovně je zakázán vstup se psy a to i na vodítku a dále pak vjezd jezdců na koních.  

4. Všichni uživatelé jsou povinni dodržovat pravidla silničního provozu a být ohleduplní 

vůči ostatním, svoji jízdu přizpůsobit stavu povrchu cyklostezky. Uživatelé 

cyklostezky jsou si provozu rovni. 

5. Uživatel cyklostezky se po komunikaci pohybuje na vlastní nebezpečí. V případě 

úrazu či nehody zodpovídá za vzniklé škody na zdraví i majetku vždy ten, kdo nehodu 

způsobil. Pro minimalizaci možnosti úrazů proto doporučujeme používat předepsané 

ochranné pomůcky. 

6. Cyklostezka je obousměrná. Cyklisté, bruslaři i chodci jsou povinni jezdit nebo chodit 

vpravo po směru jízdy. Předjíždění je stanoveno z levé strany s ohledem na celkový 

provoz na cyklostezce.  

7. Uživatelům cyklostezky je k dispozici mobiliář s integrovanými stojany na kola. 

8. Všem návštěvníkům cyklostezky je přísně zakázáno jakýmkoliv způsobem poškozovat 

a ničit příslušný mobiliář, odhazovat odpadky, rušit zvěř, ptactvo a ostatní 

návštěvníky, zakládat otevřené ohně a vytvářet jakékoliv překážky pro plynulý a 

bezpečný provoz pozemní komunikace. 

9. Všem návštěvníkům cyklostezky je zakázáno pohybovat se mimo těleso cyklostezky 

zejména v části, kde vede trasa cyklostezky po území Severočeských dolů a.s.  

10. V případě zjištění jakéhokoliv nedodržování pravidel provozu na cyklostezce, 

poškozování jejího zařízení nebo porušování zásad slušného chování lze nedostatky 

hlásit na Městskou policii města Kadaně tel. 474 332 298, 606 310 014 nebo na 

jednotlivé obce: Kadaň tel. 474 319 500, Místo tel. 474 658 197, Málkov tel. 474 658 

123, Spořice tel. 474 621 721, Černovice tel. 474 626 858. 

11. Další informace získáte na internetových stránkách www.mesto-kadan.cz, sekce DSO 

cyklostezka Prunéřov - Černovice . 

 

 
Dobrovolný svazek obcí Cyklostezka Prunéřov – Černovice, 
 IČ 04901592, se sídlem Mírové náměstí č.p.1, Kadaň  
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