Jihlava dala k cyklostezkám nové informační tabule
Informační tabule nechala umístit jihlavská radnice k novějším úsekům stezek pro chodce a
cyklisty. Na cedulích je vypsáno desatero pravidel a doporučení pro bezpečný provoz všech
účastníků. Dvě nové tabule jsou na začátku stezky R02 u jihlavské nemocnice v ulici
Vrchlického a poblíž přejezdu v ulici S.K.Neumanna. Další dvě tabule jsou u nákupního
centra na Březinkách na cyklostezce B02.
„Dodržování pravidel silničního provozu je povinnost, k bezpečnosti ale patří také vzájemná
ohleduplnost. Pak se na stezkách mohou pohybovat všichni bezpečně,“ podotknul k instalaci
tabulí primátor Jaroslav Vymazal. Na informačních tabulích jsou mimo pokyny pro cyklisty a
chodce také upozornění pro pejskaře, kteří venčení na cyklostezkách ohrožují a omezují
ostatní účastníky provozu.
Umístění tabulí je preventivním opatřením a doplněním již stávajících informací umístěných u
stezek. Na cyklostezce R04 u lávky jsou podobným způsobem popsána jednoduchá pravidla
také pro bruslaře využívající cyklostezku. „Při výrobě informačních tabulí jsme se inspirovali
v jiných českých městech, kde podobně informují například návštěvníky městských parků
nebo právě cyklostezek,“ uvedl Pavel Šťastný, který má v Jihlavě na starosti cyklodopravu.
Dodání a umístění tabulí přišlo asi na šest tisíc korun. Informovanost doplňují také strážníci
městské policie, kteří uživatelům stezek vysvětlují základní zásady bezpečnosti provozu.
Cyklostezky jsou veřejný prostor, který mohou všichni volně užívat, avšak za podmínek
dodržovaní pravidel silničního provozu, slušného chovaní a zdravého rozumu. „Budování
cyklostezek ve městech bývá velmi často omezeno jednak prostorově, ale také finančně. To
jsou důvody, proč jsou některé nové cyklostezky označeny jako smíšené, tedy umožňují
společný provoz cyklistů a chodců“, dodal Pavel Šťastný.

POHYB NA CYKLOSTEZCE
1. OHLEDUPLNOST - všichni uživatelé stezky by se měli vzájemně respektovat
2. DODRŽOVÁNÍ PRAVIDEL - předvídejte a reagujte na změny v provozu na stezce
3. DRŽTE SE VPRAVO - chodci i cyklisté, užívejte pravou strany cyklostezky
4. NEBLOKUJTE STEZKU - skupiny nebo jednotlivci neblokujte pohyb ostatním uživatelům
5. PŘEDJÍŽDĚJTE BEZPEČNĚ - používejte signál rukou při změně směru jízdy
6. PŘIZPŮSOBTE SVOU RYCHLOST - s ohledem na ostatní účastníky provozu
7. RESPEKTUJTE ZNAČKY - zejména křížení stezek a ostatních komunikací
8. SVIŤTE - ve vlastním zájmu nejen za snížené viditelnosti
9. UDRŽUJTE ČISTOTU - neodhazujte odpadky na stezku nebo do jejího okolí
10. OMEZTE VENČENÍ PSŮ - na stezce je venčení psů nebezpečné pro všechny
Je hezké, když jsme na sebe slušní a ohleduplní. Díky za to 
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