
Provozní řád cyklostezky CS Šlapanicko 

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 Šlapanicko 

Opuštěná 9/2, 656 70 Brno 
IČ: 04379322 

 
Umístění cyklostezky:  Brno-Slatina – Šlapanice,  

Ponětovice – Kobylnice,  
Kobylnice – Sokolnice,  
Sokolnice – Telnice  

 
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 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 s povolením od obecního úřadu v daném 
katastrálním území a vozidla údržby Povodí Moravy s.p. v místech, kde cyklostezka probíhá 
po břehu vodního toku. Vjezd je umožněn v souladu s místním dopravním značením. 
 

3) V případě oprav, rekonstrukce hrází a úprav vodního toku, popř. jiných činností souvisejících 
se správou toku může být provoz na stezce bez náhrady na potřebnou dobu omezen nebo 
přerušen. Konkrétní osoba oprávněná k přerušení provozu na stezce je za Povodí 
Moravy, s.p., provoz Brno, Ing. Robert Spousta. 
 

4) Mosty přes vodní toky byly navrženy pro pěší a cyklisty, ne pro motorovou dopravu. 
 

5) Uživatel cyklostezky je povinen dodržovat pravidla silničního provozu a být ohleduplný 
k dalším uživatelům. 

6) 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. 

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

8) Provozní doba stezky je nepřetržitá. 

9) Uživatel cyklostezky nesmí po sobě zanechávat na cyklostezce i v jejím okolí odpadky a 
nesmí ničit mobiliář (lavičky, infopanely, zábradlí apod.) Rušit zvěř, ptactvo i ostatní 
návštěvníky cyklostezky hlučným chováním (nevhodná hlasitá hudba, křik), dále je zakázáno 
zakládat otevřené ohně a vytvářet jakékoliv překážky pro plynulý a bezpečný provoz pozemní 
komunikace. 

10) Výslovně je zakázán vjezd jezdcům na koních nebo koňských či psí potahů. V úsecích stezky 
pro chodce a cyklisty má držitel psa povinnost mít jej na vodítku. 
 

11) Za údržbu jednotlivých úseků cyklostezek a mostů přes vodní toky zodpovídá DSO 
Šlapanicko ve spolupráci s obcemi v daném katastrálním území, a to zejména za 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, 
případně naplavený materiál, pevnost zábradlí atd.) 



 
 
S odstraněným materiálem bude nakládáno v souladu s právními předpisy, tzn., nebude 
odstraňován do vodního toku. 
 

12) V případě zjištění závady či poškození cyklostezky, lze toto nahlásit na Dobrovolný svazek 
obcí Šlapanicko, tel. v pracovní dny 533 304 213, nebo e-mail: info@dsoslapanicko.cz 
 
 
Důležité kontakty  Hasiči:    150 

Záchranná služba: 155 
Policie ČR:   158 
SOS:    112 

 

Datum schválení: 16.9.2020 

Dobrovolný svazek obcí Šlapanicko 
Opuštěná 9/2, 656 70 Brno 
IČ: 04379322 

 

 


