Obvodné oddelenie PZ Lužianky, Rastislavova 334, 95141, Lužianky

Najdôležitejšie zásady pre chodcov:
- chodec je povinný používať predovšetkým chodník, tam kde chodník nie je alebo kde je
neschodný, chodí po ľavej krajnici
- iní účastníci cestnej premávky než chodci nesmú chodník používať
- s vozidlom je možné zastavenie a státie na chodníku za predpokladu, že zostane voľná šírka
chodníka najmenej 1,5 metra
- za zníženej viditeľnosti musí mať chodec idúci po krajnici alebo po okraji vozovky na sebe
viditeľne umiestnené reflexné prvky alebo oblečený reflexný bezpečnostný odev
- chodci smú ísť po krajnici alebo po okraji vozovky najviac dvaja vedľa seba, ak tým najmä za
zníženej viditeľnosti alebo za zvýšenej premávky neohrozia alebo neobmedzia cestnú
premávku
- pri prechádzaní cez cestu je chodec povinný prednostne použiť priechod pre chodcov
- chodec nesmie vstupovať na vozovku, a to ani pri použití priechodu pre chodcov, ak vzhľadom
na rýchlosť a vzdialenosť prichádzajúcich vozidiel nemôže cez vozovku bezpečne prejsť
- mimo priechodu pre chodcov sa smie cez vozovku prechádzať len kolmo na jej os
- pred vstupom na vozovku sa chodec musí presvedčiť, či tak môže urobiť bez nebezpečenstva,
a len čo vstúpi na vozovku, nesmie sa tam bezdôvodne zdržiavať ani zastavovať
Najdôležitejšie zásady pre cyklistov:
- na bicykli sa jazdí predovšetkým po cestičke pre cyklistov. Po cestičke pre cyklistov sa jazdí
vpravo. Kde cestička pre cyklistov nie je alebo nie je zjazdná, jazdí sa pri pravom okraji vozovky
- za zníženej viditeľnosti musí mať cyklista jazdiaci po krajnici alebo po okraji vozovky na sebe
viditeľne umiestnené reflexné prvky alebo oblečený reflexný bezpečnostný odev
- na jednomiestnom bicykli nie je dovolená jazda viacerým osobám
- cyklista je povinný počas jazdy na bicykli mimo obce chrániť si hlavu riadne upevnenou
ochrannou prilbou. Ak je cyklistom osoba mladšia ako 15 rokov, táto povinnosť sa vzťahuje aj
na jazdu v obci
- cyklista je povinný použiť bicykel, ktorý spĺňa ustanovené podmienky
Na záver by sme chceli upozorniť hlavne rodičov detí, aby zabezpečili ich oblečenie a
školské tašky reflexnými a fluorescenčnými prvkami. Reflexné predmety odporúčame umiestniť
najlepšie ku konci rukávov, blízko ku kolenám a do úrovne pásu (cyklisti tiež na prilbu
a bicykel).
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