Město Plasy

č. 1/2021

Kontrolní výbor – zápis z provedené kontroly

Dny: 19. – 25. 7. 2021
Hodina: 17:00 – 20:30 hod.

Kontrolu provedl:

Mgr. Jiří Novotný

Pohyb osob na in-line dráze s ohledem na bezpečnost provozu
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Průběh kontroly



V rámci prázdninové akce „Kontrolní výbor na kolech“ byly provedeny periodické kontroly
provozu na in-line dráze v Plasích.
Kontrolní orgán se aktivně účastnil provozu (horské kolo); monitoroval pohyb všech osob
po in-line dráze (bruslaři, cyklisté, chodci, zvířata… a bohužel i motoristé).

Výsledek kontroly a závěr kontrolního orgánu
1. In-line dráha je ve velice dobrém technickém i užitkovém stavu – čistý povrch +
odpovídající zázemí (lavičky, koše, osvětlení).
2. Je využívána poměrně pravidelně bruslaři, cyklisty, ale převážně chodci… a bohužel i
občasnými motoristy (auta parkující v prostoru splavu pod zelenou lávkou), která jsou
nechtěnou „atrakcí“ především pro mimoměstské návštěvníky Plas.
3. Zásadní problém hraničící s nebezpečím možných úrazů spatřujeme v pohybu chodců
(přestože se chovají poměrně ohleduplně), a to v následujících aspektech:
a. chodci se pohybují výhradně vpravo, takže nejsou schopni sledovat provoz
(především bruslařů a cyklistů);
b. chodci se pohybují po dráze často ve skupinách (až čtyřstupy) a brání plynulému
provozu;
c. maminky s kočárky nejsou problémem, jejich pohyb je předvídatelný a pomalý;
d. problém však nastává v případě starších občanů korzujících se psy, kteří chodí
vpravo, zvířata mají na dlouhém vodítku a obvykle neslyší varovné signály
(zvonek, volání);
e. zatím největší problém registrujeme v pohybu rekreačních i sportovních skupin –
patrně rekreanti a sportovci ubytovaní v rekreačních areálech; doprovod
dospělých je sice koordinuje, avšak skupiny (především mládeže) se pohybují
výhradně vpravo a velice chaoticky (zde došlo i k tvrdšímu, nechtěnému
fyzickému kontaktu s projíždějícím členem kontrolního orgánu!!!).

Doporučení kontrolního orgánu
1. Doporučujeme vypracovat jednoduchá a stručná pravidla provozu po in-line dráze
zohledňující především pohyb chodců (i bruslařů coby chodců – dle platných předpisů) a
znění těchto pravidel instalovat ve větším formátu na několika vstupních místech na
dráhu:
a. rybářské sádky,
b. zelená lávka,
c. lávka u sportovního areálu,
d. prostor točny.
2. Mailem informovat zainteresované subjekty (sportoviště, ubytovatele) o potřebě
dodržovat obecně závazná pravidla, a tím předcházet případné zodpovědnosti města za
nehody a úrazy, které nepochybně jednou přijdou.
3. Pokusit se zamezit vjíždění motoristů na in-line dráhu; v případě, že se jedná o obsluhu
čehokoli kolem dráhy, vjezd motorových prostředků legalizovat s (pro chodce) viditelným
písemným povolením.
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