Návštěvní řád
Rekreačního areálu Knížecí louka
Důležitá telefonní čísla:
Hasiči

Záchranná služba

Policie ČR

Městská policie

Tísňové volání/SOS

150

155

158

156

112

Nejbližší telefonní stanice, odkud lze přivolat lékařskou pomoc:
na náměstí T. G. Masaryka
Rekreační areál je po celý rok volně přístupný na vlastní nebezpečí,
zimní údržba zpevněných ploch se neprovádí.
Vítáme Vás v Rekreačním areálu Knížecí louka. Doporučujeme Vám pečlivě se seznámit s podmínkami bezpečného provozu v celém areálu, které jsou popsány v tomto Návštěvním řádu.
Návštěvní řád má dvě části: první část obsahuje všeobecně závazné podmínky pro provoz a pohyb ve všech částech areálu. Druhá část obsahuje další závazné pokyny platné v konkrétní části
areálu, specifikované samostatně pro provoz a pohyb na IN-LINE STEZCE, CYKLOSTEZCE
BRNĚNSKÁ – GORAZDOVA a v BIOCENTRU ÚDOLNÍ NIVY TŘEBŮVKY. Z areálu nebo jeho
části může být vykázána každá osoba, která ustanovení tohoto Návštěvního řádu poruší.
Poškození a závady oznamte prosím neprodleně Městské policii Moravská Třebová nebo Technickým službám Moravská Třebová, které jsou správci areálu. Akceptujte nutný přejezd vozidel údržby správce areálu nebo správce vodního toku, který je možný přes vyznačené hospodářské přejezdy (přejezdy jsou vyznačeny vodorovným dopravním
značením – bílými body)

Každý návštěvník Rekreačního areálu Knížecí louka je povinen:
• chovat se slušně a ukázněně, neohrožovat a neomezovat ostatní návštěvníky,
• udržovat v prostoru areálu čistotu,
• zajistit si proti krádeži veškeré své věci, vlastník ani správce areálu neručí za odcizení nebo jejich ztrátu.

Návštěvníkům Rekreačního areálu Knížecí louka JE ZAKÁZÁNO:
•
•
•
•
•

odhazovat odpadky mimo vyhrazená místa,
kouřit, konzumovat alkohol, užívat omamné, toxické a psychotropní látky,
stanovat nebo nocovat, manipulovat s otevřeným ohněm, používat zábavnou pyrotechniku,
využívat areál ke komerčním účelům bez povolení vlastníka,
nechat volně pohybovat zvířata; pohyb zvířat je možný pouze na travnatých plochách, bude-li zvíře na vodítku; každý návštěvník
zodpovídá za čistotu za svým zvířetem a je povinen po zvířeti uklidit případné exkrementy či jiné znečištění,
• vjíždět do areálu motorovými vozidly,
• vnášet do prostoru předměty a zařízení, které můžou způsobit úraz (ostré a špičaté předměty),
• na jízdním kole vjíždět mimo zpevněné plochy.

Pro jednotlivé části Rekreačního areálu Knížecí louka
platí ještě tyto závazné pokyny pro provoz a pohyb:
In-line stezka Moravská Třebová
•
•
•
•

in-line stezka je určena přednostně pro in-line bruslaře,
pohyb na in-line bruslích je doporučen s ochrannými pomůckami pro in-line bruslení,
jezdí se vždy vpravo, nikdy dva a více bruslařů vedle sebe, pokud by tím omezili protijedoucí,
protisměr se využívá jen pro předjíždění, předjíždět je třeba ohleduplně a nikoho přitom
neohrožovat,
• správce in-line stezky nenese odpovědnost za škody a úrazy, všechny osoby pohybující se
na in-line stezce se musí ve vlastním zájmu chovat opatrně, a předcházet tak případným úrazům.

Cyklostezka Brněnská – Gorazdova
• cyklostezka je označena dopravním značením, je určena výhradně pro nemotorovou dopravu,
• průjezd všem motorovým vozidlům je zakázán, výjimku tvoří vozidla složek integrovaného záchranného systému a vozidla údržby správce areálu nebo správce vodního toku,
• je zakázán vjezd jezdcům na koních nebo koňským potahům či psím spřežením,
• všichni uživatelé cyklostezky jsou povinni dodržovat pravidla provozu na pozemních komunikacích, chovat se v souladu s příslušnými předpisy a řídit se dopravním značením,
• cyklostezka je obousměrná a uživatelé jsou povinni jezdit vpravo ve směru jízdy.

Biocentrum údolní nivy Třebůvky
• vstup do biocentra je na vlastní nebezpečí,
• v biocentru platí zákaz koupání.
Vlastník Rekreačního areálu Knížecí louka:
Město Moravská Třebová,
nám. T. G. Masaryka 29, 571 01 Moravská Třebová
www.moravskatrebova.cz

Správce Rekreačního areálu Knížecí louka:
Technické služby Moravská Třebová s.r.o.,
Zahradnická 21, 571 01 Moravská Třebová,
www.tsmt.cz, tel.: 461 316 509 nebo 736 678 230
V Moravské Třebové dne 28.10. 2014.

