
 

Provozní řád in-line dráhy Nýrsko 

A. Úvodní ustanovení 

 

1. Provozní řád určuje podmínky bezpečného provozu in-line dráhy v Nýrsku a musí být všemi 

návštěvníky bezpodmínečně dodržován. 

2. Provozovatelem in-line dráhy jsou Technické služby města Nýrska, Strážovská ul. 529, 340 

22 Nýrsko, IČ: 7129183, tel. 376 751 21. 

3. In-line dráha je provozována nepřetržitě po celý rok. V jarních, letních a podzimních 

měsících pro bruslaře a cyklisty, v zimních měsících při dostatku sněhu jako běžecká stopa. 

4. Sociální zázemí je provozováno v době stanovené provozovatelem. 

 

B. Vstup na in-line dráhu 

 

1. Vstup na in-line dráhu je možný denně od 8 do 22 hodin. 

2. Pro užívání koloběžek, skateboardů a jízdních kol je vyhrazen každá čtvrtek v době od 10 

do 12 hodin a od 15 do 18 hodin, v této není bruslení povoleno. 

3. Mimo dobu stanovenou v bodě 2 je možno užívat dráhu pro jízdu koloběžek, skateboardů a 

jízdních kol i v případě, kdy na dráze nikdo nebruslí. 

4. Bruslení s kočárky je povoleno v době určené pro in-line bruslení. 

5. Vstupem na in-line dráhu se každá osoba podrobuje ustanovením tohoto provozního řádu 

je povinna toto ustanovení dodržovat a dbát pokynů odpovědných zaměstnanců 

provozovatele. 

6. Dětem mladším 5-ti let je vstup na in-line dráhu povolen pouze v doprovodu starší 

odpovědné osoby, která je po celou dobu pobytu na in-line dráze za dítě odpovědná. 

 

C. Provozní pokyn pro bruslaře 

 

1. Jízda a pohyb na in-line dráze je výhradně na vlastní nebezpečí 

2. Jízda na in-line dráze je povolena po pravé straně a pouze ve vyznačeném směru. 

3. Přejíždění pomalejších bruslařů je povoleno pouze zleva. 

4. Jízda ve skupině vedle sebe není povolena. Levá strana in-line dráhy je určena pro 

předjíždění 

5. Každá osoba pohybující se na in-line dráze je povinna uposlechnout všech pokynů 

odpovědných zaměstnanců provozovatele. 

6. Každá osoba pohybující se na in-line dráze se musí ve vlastním zájmu chovat opatrně a 

předcházet tak případným úrazům, neboť provozovatel in-line dráhy nenese žádnou 

odpovědnost za škody, zranění a úrazy vzniklé na in-line dráze. 

7. Provozovatel doporučuje dětem do 15-ti let používat chrániče a ochranné přilby. 

8. Každá osobo pohybující se na in-line dráze je osobně odpovědná za svévolné poškození, 

znečištění in-line dráhy včetně sociálního zázemí. Případnou škodu je povinna uhradit. 

9. Za věci odložené mimo určený prostor (uzamykatelné skříňky v sociálním zázemí) nenese 

provozovatel žádnou odpovědnost. 

10. V době stanovené provozovatelem je možno využívat vybavení sociálního zázemí 

sloužícího návštěvníkům in-line dráhy. 

 

 



 

 

 

 

D. Zakázané činnosti v prostorách in-line dráhy 

 

Všem osobám je zakázáno zejména: 

 Srážet a strkat druhé osoby 

 Bránit v jízdě druhým osobám 

 Znečišťovat prostory in-line dráhy odpadky a žvýkačkami 

 Kouřit ve všech prostorách budovy sociálního zázemí 

 

E. Zákaz vstupu na in-line dráhu 

 

Na in-line dráhu není povolen vjezd a vstup: 

 Motorovým vozidlům 

 Osobám na kole nebo koloběžce mimo dobu stanovenou v čl. B odst. 2 Provozního 

řádu 

 Skupinám chodů (neplatí pro nezpevněné plochy) 

 Osobám opilým nebo pod vlivem toxických látek 

 Psům a jiným zvířatům 

 

F. Závěrečná ustanovení 

 

1. Provozní řád je závazný pro všechny odpovědné zaměstnance provozovatele i pro všechny 

osoby na in-line dráze 

2. Z in-line dráhy bude vykázaná každá osoba, která přes napomenutí nebude dodržovat 

ustanovení tohoto provozního řádu nebo neuposlechne pokynů odpovědného pracovníka 

provozovatele nebo se chová jiným nepřístojným způsobem. Neopustí-li tato osoba in-line 

dráhu na vyzvání v takovém případě může odpovědný zaměstnanec provozovatele požádat 

o zakročení strážník Městské policie nebo Policie ČR. 

3. V případě organizování sportovních soutěží je organizátor povinen požádat písemně o 

souhlas provozovatele in-line dráhy v době 3 týdnů před konání akce. Provozovatel je 

povinen v případě souhlasu zajistit informování veřejnosti o uzavření dráhy v dohodnutém 

termínu a čase. 

4. Tento návštěvní řád nabývá účinnosti 1. června 2014. 

 

Důležitá telefonní čísla:  
 
Tísňové volání        112  
Policie ČR         158  
Hasiči          150  
Záchranná služba        155  

 Městská policie Nýrsko:        376 555 655 

Provozovatel 

Technické služby města Nýrsko      376 571 291 

 

 


