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Vážení spoluobčané, vážení rodiče, vážení cyklisté.
cyklisté 5. díl.
Blíží se čas prázdnin a v této době přibývá stále více 
cyklistů, kteří jsou účastníky silničního provozu.
Zde opět uvádím některé důležité informace z 
ustanovení §§ 57, 58 zákona č. 361/2000 Sb., o 
provozu na pozemních komunikacích a o změnách 
některých zákonů (zákon o silničním provozu) ve 
znění pozdějších předpisů: 
Na pozemní komunikaci se na jízdním kole jezdí 
při pravém okraji vozovky; nejsou-li tím ohro-
žováni ani omezováni chodci, smí se jet po pravé 
krajnici. Jízdním kolem se z hlediska provozu na 
pozemních komunikacích rozumí i koloběžka.
Cyklisté smějí jet jen jednotlivě za sebou.
Pohybují-li se pomalu nebo stojí-li vozidla za sebou 
při pravém okraji vozovky, může cyklista jedoucí 
stejným směrem tato vozidla předjíždět nebo objíž-
dět z pravé strany po pravém okraji vozovky nebo 
krajnici, pokud je vpravo od vozidel dostatek mís-
ta; přitom je povinen dbát zvýšené opatrnosti. To 
neplatí, odbočuje-li vozidlo vpravo a dává-li zna-
mení o změně směru jízdy.
Cyklista mladší 18 let je povinen za jízdy použít 
ochrannou přílbu schváleného typu podle zvlášt-
ního právního předpisu a mít ji nasazenou a řádně 
připevněnou na hlavě.
Dítě mladší 10 let smí na silnici, místní komuni-
kaci a veřejně přístupné účelové komunikaci jet na 
jízdním kole jen pod dohledem osoby starší 15 
let; to neplatí pro jízdu na chodníku, cyklistické 
stezce a v obytné a pěší zóně.
Cyklista nesmí jet bez držení řídítek, držet se 
jiného vozidla, vést za jízdy druhé jízdní kolo, 
ruční vozík, psa nebo jiné zvíře a vozit předměty, 
které by znesnadňovaly řízení jízdního kola nebo 
ohrožovaly jiné účastníky provozu na pozemních 
komunikacích. Při jízdě musí mít cyklista nohy na 
šlapadlech.
Shrnutí:
Cyklista nepotřebuje žádný řidičský průkaz, ale 
musí v potřebné míře dodržovat pravidla silniční-
ho provozu. Zde bych prosil rodiče dětí – cyklistů, 
aby nenechávali děti bez dozoru a věděli, kde jezdí 
na kole. 
Velký dík patří všem, kteří učí děti pravidla silnič-
ního provozu a všem, kteří tato pravidla dodržují, 
jsou ohleduplní a opatrní.
Doporučuji všem cyklistům, bez rozdílu věku, pou-
žívat cyklistickou přilbu.

Bc. Ivo Štrup, zkušební komisař, odbor SPDO

Ve čtvrtek 1. června 2017 si v obřadní síni žamberské radnice převzali svá maturitní vysvědčení studenti 
tříd 8.A a 4.B Gymnázia Žamberk. Svůj podpis do pamětní knihy města letos připojilo celkem 45 úspěš-
ných absolventů. Mnoho štěstí v dalším studiu, profesním i soukromém životě a příjemné prodloužené 
prázdniny jim popřáli jejich třídní učitelé RNDr. Dagmar Nožková a Mgr. Radka Hermannová, ředitel 
gymnázia Mgr. Ing. Jaroslav Kvapil, za SPOZ předsedkyně Mgr. Bronislava Havlíková a starosta města 
Jiří Dytrt.                                                                                   Foto a text: Monika Škodová, kultura, občanské záležitosti

ÚSPĚŠNÍ MATURANTI GYMNÁZIA ŽAMBERK SI PŘEVZALI SVÁ VYSVĚDČENÍ NA RADNICI

INVESTICE MĚSTA 
Hřiště ZŠ 581, Žamberk 

– rekonstrukce asfaltové plochy
Původní asfaltový povrch hřiště byl již v nevyho-
vujícím stavu. Postupem času se na něm vytvořily 
prohlubně, ve kterých po deštích zůstávaly kaluže 
a znemožňovaly plnohodnotné užívání hřiště. Zá-
roveň i technický stav vybavení hřiště a šaten již 
nevyhovoval. Byla tedy provedena pokládka nové-
ho asfaltového povrchu. V prostoru hřiště se nyní 
nachází moderní rozběhová dráha s  tartanovým 
povrchem a doskočištěm pro skok daleký, hřiště 
pro malou kopanou a házenou a dvě hřiště pro bas-
ketbal a volejbal. Všechna hřiště jsou plně vybave-
na potřebnými prvky vyhovujícími příslušným nor-
mám. Rekonstrukci hřiště jsme pojali komplexně. 
Proto byl opraven i plot kolem hřiště včetně vstup-
ních branek. 
Hřiště nyní poskytuje vysoký standard především 
na bezpečnost dětí. Zároveň se zvýšila využitelnost 

tohoto prostoru pro mnohem rozsáhlejší spektrum 
sportovních aktivit žáků „dolní“ základní školy.
Celkové investiční náklady: 
1.017.000 Kč vč. DPH:

Ing. Lenka Fránková, vedoucí odboru REUP
Ing. David Vacek, stavební technik, odbor REUP

PaedDr. Hana Nosálová, ředitelka ZŠ 28. října


