město
Němčice nad Hanou

obec
Vrchoslavice

obec
Mořice

Palackého náměstí 3
798 27 Němčíce nad Hanou

Jakožto vlastník a správce komunikace vydává tento

,

PROVOZNI

v

,

RAD

upravující v souladu se zák.č. 13/ 1997 o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů,
dále se zák. Č, 361/2000, Silniční zákon a dále zák, Č, 411/2005, provoz na pozemních komunikacích
pravidla a provoz na komunikaci

CYKLOSTEZKA
Němčice nad Hanou · Mořice · Vrchoslavice

Katastrální území:

Němčice nad Hanou, Mořice, Vrchoslavice

Název vodního toku:

Haná

Číslo hydrologického pořadí:

4-12-02-056

Okres:

Prostějov

Obec:

Němčice nad Hanou, Mořice, Vrchoslavice

Vlastník a provozovatel díla:

město Němčice nad Hanou, obec Mořice, obec Vrchoslavice

Správce vodního toku Haná:

Povodí Moravy, s.p. ZSM - provoz Zlín
Tečovská , 763 02 Zlín - Malenovice

Schválil:

město Němčice nad Hanou, obec Mořice, obec Vrchoslavice

Termín prověrky provozního řádu:

po prvním roce provozu, nejpozději do 15, 12, 2011

Prověrka provedena dne:

ÚVODNí ČÁST
Název stavebního díla:

Cyklostezka Němčice n./H - Mořice - Vrchoslavice

Vlastník a provozovatel díla:

město Němčice nad Hanou
Palackého nám. 3
798 27 Němčice nad Hanou
zastoupeno Odborem správy majetku

Vlastník a provozovatel díla:

obec Mořice
U Kapličky 68
79828 Mořice

Vlastník a provozovatel díla:

obec Vrchoslavice
Vrchoslavice 100
798 27 Němčice nad Hanou

Výkonem správy díla pověřen:
kú.Něrnčice nad Hanou

kú. Mořice

kúVrchoslavice

jméno:
adresa:
tel.:
e-mail:

Vladimír Rosík
Palackého nám. 3., 79827 Němčice nad Hanou
582302324
rosik@nemcicenh.cI

jméno:
adresa:
tel.:
e-mail

Jaroslav Knap
U kapličky 68, 79828 Mořice

jméno:
adresa:
tel.:
e-mail

Správce toku:

774431136
obec@morice.cl
Jiří Řezáč
Vrchoslavice 100, 79827 Němčice nad Hanou
739031346
obec@vrchoslavice.cl

e-mail:

Povodí Moravy s.p,
Ořevařská 11,60175 Brno
Závod Střední Morava Uherské Hradiště
Zlín, Tečovská 1109, 763 02 Zlín - Malenovice
577105973
provozzlin@pmo.cz

Vodohospodářský díspečink:

jméno:
adresa:
tel.

Povodí Moravy a.s.
Ořevařská 11, 601 75 Brno
nepřetržitě: 541 211 737

Vodohospodářský orgán:

jméno:
adresa:

Městský úřad Prostějov
Odbor životního prostředí
Školní 4
79601 Prostějov
582329408

jméno:
adresa:
závod:
provoz:
tel.:

tel.:

Osoby odpovědné za dodržování,
kontrolu dodržování a za provádění prověrek provozního řádu:
za vlastníka a provozovatele

díla:

za správce vodního toku:

Ivana Dvořáková,

Jaroslav Knap, Jiří Řezáč

Jiří Navrátil OiS.
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I.

ZÁKLADNí ÚDAJE O STAVEBNíM DílE

Stavbu cyklostezky Němčice nad Hanou - Mořice - Vrchoslavice tvoří dva úseky včetně dvou mostních
objektů.

1. ÚSEK
Začíná napojením na stávající místní komunikaci v severní části obce Mořice. Po 150 m se cyklostezka
přimyká k pravému břehu řeky Hané, podél něhož směřuje až do obce Vrchoslavice. Zde se odkláni jižním
směrem a podél západního okraje obce směřuje ke koupališti, kde se napojí na stávající místní komunikaci.
Do Vrchoslavic je zřizeno ještě jedno napojení cca 500 m před koncem cyklostezky, umožňující lepší
propojení cyklostezky a centra obce. Celková délka úseku č.1 je 2,345 km, odbočky do Vrchoslavic 0,092
km.
Šířkové uspořádání vozovky je 2,50 m s živičným povrchem ( ABJ III ) a příčným sklonem 2,5%. Vozovka je
ohraníčena oboustrannou štěrkovou krajnicí ( 2xO,25 m). V počátečním úseku v délce 135 m je vozovka
rozšířena na 3,00 m z důvodu příjezdu hasičské techniky k řece Hané. V části cyklostezky od obce
Vrchoslavice po břeh řeky Hané je povolen vjezd vozidel Povodí Moravy s.p. Tento úsek je označen
dopravním značením.
2. ÚSEK
Začíná napojením na 1. úsek v km 1,95 a pokračuje severním směrem do Němčic nad Hanou, kde končí
napojením na stávající místní komunikaci. Na druhém úseku jsou dva mostní objekty přes řeku Hanou a
Žlebůvku.
Šířkové uspořádání vozovky je 2,50 m s živičným povrchem ( ABJ III ) a příčným sklonem 2,5%. Vozovka je
ohraničena oboustrannou štěrkovou krajnici ( 2xO,25 m).

3. LÁVKA PŘES HANOU
Charakteristika mostu: Jednopolová kolmá spřažená ocelovo - betonová mostovka na plošně založených
železobetonových opěrách.
28.322 m
Délka:
Šířka:
3,240 m
Spodní hrana mostovky:
202,90 m.n.m.
76,50
m3/s - 202,42 m.n.m.
0100

4. LÁVKA PŘES ŽLEBŮVKU
Charakteristika mostu: Jednopolová kolmá spřažená ocelovo - betonová mostovka na plošně založených
železobetonových opěrách.
14,415m
Délka:
Šířka:
3,240 m
Spodní hrana mostovky:
202,90 m.n.m.
8,50 m3/s
0100

II.

POKYNY PRO PROVOZ A ÚDRžBU

2.1. Pokyny pro všechny uživatele cyklostezky
UPOZORNĚNí:

•

PROVOZ NA CYKLOSTEZCE JE POUZE NA VLASTNí NEBEZPEČí

•

CYKLOSTEZKA NENí OSVĚTLENA

1. Cyklostezka je výhradně určena pro bezmotorovou dopravu (s výjimkami uvedenými níže), čímž se
rozumí užívání komunikace cyklisty, osobami na kolečkových bruslích, pěšími a ostatními osobami
provozující bezmotorové dopravní prostředky (koloběžky, kolečkové běžky a pod.).

2. Při pohybu po komunikaci se chovejte vzájemně ohleduplně tak, abyste neohrožovali sebe ani ostatní.
Komunikace je obousměrná, proto vždy počítejte s možností, že někdo půjde nebo pojede proti vám.
Zvláštní pozornost věnujte vjezdům na silnice a přejíždění silnic, kde musíte dát vždy přednost.
(Při) užívání komunikace je zakázáno:
• jízda mimo cyklostezku
• poškozování a znečišťování cyklostezky
• nošení předmětů na plochu, vytváření překážek na cyklostezce
• odhazování odpadků na cyklostezku a v okolí cyklostezky
• znečisťovat psími exkrementy cyklostezku a okolí cyklostezky
3. Komunikaci užíváte na vlastní nebezpečí, přiměřeně zde platí dopravní předpisy. Děti do 6-ti let smějí
cyklostezku používat jen za doprovodu dospělých osob. Nezapomeňte na odpovědnost i za své starší
děti a nezapomínejte na dozor nad nimi.
4. Používání komunikace motorovými vozidly je možné pouze s povolením a vědomím vlastníka
komunikace nebo příslušných orgánů státní správy a v souladu s místním dopravním značením. Vjezd
motorových vozidel je povolen:
a) správci toku (Povodí Moravy, s.p. )
b) správci technické infrastruktury
Výše uvedené subjekty, které mají na cyklostezku
v maximální míře řídit níže uvedenými podmínkami:

povolen vjezd motorovými

vozidly, se budou

•
•

průjezd se povoluje vždy s ohledem na šířkové parametry komunikace a v souladu s místním
dopravním značením.
V případě, kdy je podloží komunikace podmočené či rozměklé (např. při povodňových stavech,
při dlouho trvajících deštích nebo při intenzivním odtávání většího množství sněhu apod.) je vjezd na
cyklostezku možný až po vyschnutí okolních pozemků a podkladních vrstev tělesa cyklotrasy.

Při nedodržení těchto pravidel bude provozovatel komunikace v případě poškození vozovky náhradu
škody ve výši nákladů na opravu komunikace uplatňovat na původci škody.
5. Řidiči motorových vozidel jsou povinni brát ohled na ostatní uživatele komunikace. Maximální rychlost
jízdy je stanovena na 20 km/ho Řidiči budou volit taková místa nájezdu a sjezdu, aby pohyb po
komunikaci byl co nejkratší. Na celém úseku cyklostezky platí pro motorová vozidla z bezpečnostních
důvodů zákaz stání (výjimkou jsou pouze zastavení vozidel údržby Povodí Moravy, s.p. z důvodů úpravy
toku).
6. Uživatelé cyklostezky jsou povinni:
•
•
•
•
•

jezdit vpravo
řídit se dopravním značením na cyklostezce
řídit se pokyny provozovatele nebo pověřené osoby
dodržovat provozní řád cyklostezky
chodci jsou povinni chodit vlevo a za sebou

7. Lávky v trase komunikace byly navrženy pro pěší a cyklisty, ne pro motorovou dopravu. Průjezd vozidel je
zakázán.
8. Komunikace prochází blízko řeky. V době záplav může být úsek u Hané neprůjezdný.
9. V zimním období bude cyklostezka sloužit jako běžkařská trasa. Z těchto důvodů nebude zimní údržba
prováděna.
Letní údržba bude prováděna v rozsahu dle čI. II odst. 2.4. a 2.5.
10. Pokud dojde k poškození komunikace v případě nouzového zásahu, kdy nelze ovlivnit termín vjezdu na
komunikaci ( např. hasiči jedoucí k požáru, havárie na inženýrských sítích, průjezd těžké techniky Povodí
Moravy, s.p. za účelem uvolnění koryta řeky při záplavách v souladu s §74 a §75 zákona 254/2001 Sb. ),
oznámí to ten, kdo škodu způsobil, co nejdříve správci nebo provozovateli komunikace. Takto vzniklé
škody na tělese cyklostezky budou zaevidovány příslušným povodňovým orgánem dle §76 odst. (2) jako
povodňová škoda, nikoli jako škoda způsobená správcem toku dle §49 odst. (2) na kterou se vztahuje
povinnost dle odst. (4) téhož §.

2.2. Vymezení úseků pro pohyb vozidel údržby správce toku
K občasnému pojezdu techniky do 7,5 t pro provozní účely správce toku Haná
( Povodi Moravy, s.p. ) je navržena část 1. úseku od km 1,5 po odbočku do obce Vrchoslavice a odbočka do obce
Vrchoslavice (viz. přiložená situace).

2.3. Práce spojené s provozem cyklostezky
Základní povinností provozovatele cyklostezky je zajistit provoz díla tak, aby byl plynulý a bezpečný.
Předpokladem úspěšného provozu je důsledné dodržování provozního řádu cyklistické stezky.
Životnost stezky a objektů na ní je odvislá od řádné údržby a kontroly provozu. Všechny případné opravy je
nutné provádět včas a plánovitě.
Za provoz díla je zásadně odpovědný její provozovatel. Provoz díla se řídí podle provozního řádu. Provozní
řád je možné měnit pouze na podkladě dodatečných zkušeností získaných a ověřených provozem díla.
Případné změny je nutné konzultovat a odsouhlasit se správci vodních toků.
Cyklostezka je účelová stavba výhradně určená pro provozování cyklistické a pěší dopravy
Pojezd vozidel je umožněn pouze správci toků za účelem kontroly, údržby a oprav koryta vodního toku a
provozovateli cyklistické stezky za účelem údržby, kontroly a oprav stezky a zařízení s ní spojených.
Užívání cyklostezky jiným způsobem je zakázáno.
Uživatelé cyklistické stezky jsou povinni dodržovat pořádek a čistotu na trase a v jejím okolí a neprovádět
činnost vedoucí k poškozování povrchu a zařízení cyklostezky.

V zimním období od 1. 11. do 31.3. každého roku provozovatel zajistí provedení montáže výstražné tabule
s popisem "V zimním období se komunikace neudržuje".

2.4. Práce spojené s provozem cyklostezky (kontrolní činnost)
a)
b)
c)
d)
e)

D

kontrola stavu a čistoty povrchu stezky
kontrola stavu a čistoty zemní krajnice
kontrola stavu a kompletnosti dopravního značení
sledování jakýchkoliv jiných poruch a nežádoucích jevů
kontrola zabezpečení bezpečného provozu (okolní porosty dřevin a keřů v sousedství eS)
kontrola stavu mostních konstrukcí a zábradlí v místech křížení s vodním tokem

2.5. Práce spojené s údržbou cyklostezky
•
•
•
•

oprava povrchu stezky a zařízení s ní spojených
nátěr zábradlí
úklid stezky včetně 1m po obou stranách (odklízení odpadků, sečení travních porostů, odstraňování
větví, dřevin zasahujících do stezky z okolních porostů či ohrožujících provoz na stezce)
údržba zařízení na stezce (dopravní značení)

2.6. Povinnosti provozovatele při údržbě cyklostezky
•
•
•
•

zajistit kontrolní činnost uvedenou v odstavci 2.4 pod bodem a) - e) v období od 1.4. do 31.10.
každého roku min. 1x za 14 dní a v období od 1.11. do 31.3. každého roku min. 1x za měsíc,
zajistit kontrolní činnost uvedenou v odstavci 2.4 pod bodem D minimálně 1 x ročně a vždy při
zvýšených průtocích v toku
provádět opravy povrchu v případě zjištěných závad a poškození, zajišťovat dle potřeby údržbu a
opravy zařízení na cyklistické stezce (dopravní značení)
zabezpečovat hlášení jím zjištěných havarijních stavů cyklistické stezky nebo mostních konstrukcí
správci vodního toku.

2.7. Povinnosti správce vodního toku
•

•

provádět správu a údržbu koryta vodního toku a vodních děl na něm, přitom při provádění údržby a
oprav tohoto majetku bezdůvodně nepoužívat technické a mechanizační prostředky, které poškodí
konstrukční vrstvy tělesa cyklostezky.
zabezpečovat hlášení jím zjištěných havarijních stavů cyklistické stezky nebo mostních konstrukcí
správci cyklostezky.

III.

PROVOZ ZA MIMOŘÁDNÝCH SITUACí

Za mimořádných a krizových situací na toku, při živelných pohromách, povodňových stavech a rozsáhlých
opravách nebo údržbě vodního toku a cyklostezky zajistí provozovatel stezky na základě žádosti správce
toku nebo povodňové komise omezení nebo přerušení provozu na cyklostezce příslušnými dopravními
značkami a zábranami ze všech příjezdových komunikací.
Dále v případě mimořádných a krizových situací na toku bude postupováno v souladu s místními předpisy a
rozhodnutími orgánů státní správy, správce vodního toku a příslušné povodňové komise (uzavírka
komunikace, dočasné omezení provozu, povodňový plán příslušné obce) a v souladu s povodňovým plánem
obce.

IV.
SPOLUPRÁCE MEZI PROVOZOVATELEM
CYKLISTICKÉ STEZKY A SPRÁVCEM VODNíHO TOKU
Za správu a za údržbu odpovídajícího stavebnětechnického stavu cyklistické stezky a zařízení s ní spojených
plně zodpovídá vlastník a provozovatel cyklistické stezky, tedy obec.
Správce vodních toků se zavazuje v předstihu (min. 14 dnů) informovat provozovatele cyklostezky o
plánovaných opravách prováděných v prostoru koryta řeky Hané. V případě havarijní situace budou ve

spolupráci správce vodního toku a provozovatele cyklostezky učiněna opatření pro zajištění bezpečného
provozu na stezce (dočasné omezení, případně zastavení cyklistického a pěšího provozu).
Správce vodního toku a provozovatel cyklostezky se zavazují ke vzájemnému podání informace o zjištěných
závadách, jejichž odstranění má zajišťovat druhý z partnerů provádějících správu, údržbu a opravy vodního
toku, a cyklostezky.

V.

BEZPEČNOSTNí PŘEDPISY

Provozovatel cyklostezky je povinen při údržbě, správě a opravách dodržovat zásady bezpečnosti práce.
V případě zjištěné závady, která by mohla ohrozit bezpečnost a zdraví uživatelů cyklistické stezky, zajistí
provozovatel odstranění závady a uvedení cyklostezky do provozuschopného stavu.
Přílohy:
• přehledná situace
• vzorový příčný řez
• charakteristické příčné řezy
• dopravní značení cyklostezky
Provozní řád cyklistické stezky byl zpracován v souladu s vyjádřením odboru dopravy.
Provozní řád byl schválen usnesením RM Němčice nad Hanou

Č.

22/2010 - 2014 ze dne 8.12.2010

Provozní řád byl schválen usnesením za Mořice

Č

ze dne

Provozní řád byl schválen usnesením za Vrchoslavice

č.5/Za3

ze dne 3.2.2011

.

Důležité kontaktní údaje jsou uvedeny dále:
•

•
•
•
•
•

Provozovatel kú. Němčice nad Hanou
kú. Mořice
kú. Vrchoslavice
Správce toku Haná
Hasiči
Záchranná služba
Policie ČR
Tísňové volání

tel.
tel.
tel.
tel.
tel.
tel.
tel.
tel.

582302324
774431136
739031 346
577 105973
150
155
158
112

e-mail:
e-mail:
e-mail:
e-mail:

rosik@nemcicenh.cz
obec@morice.cz
obec@vrchoslavice.cz
provozzlin@pmo.cz

Vypracoval: Ing. Jan Vrána
Datum:
4.4.2011
Děkujeme, že respektujete naše podmínky a přejeme Vám příjemné zážitky.
Město Němčice nad Hanou, obec Mořice, obec Vrchoslavice

MĚSTO

@

Němčlce nad Hanou
okres Prostějov

