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Informácia do obecných rozhlasov – zaslanie
Kratšie dni, dážď, ranné hmly, popadané lístie. To všetko sú faktory, ktoré ovplyvňujú
bezpečnosť na jesenných cestách. Počas tohto ročného obdobia si treba uvedomiť, že vidieť a byť
videný je životne dôležité nielen pre vodičov, ale najmä pre chodcov a cyklistov. S cieľom zlepšiť
dopravno-bezpečnostnú situáciu vo vzťahu k tejto najzraniteľnejšej skupine účastníkov cestnej
premávky sme sa rozhodli osloviť občanov prostredníctvom upozornenia, ktoré by bolo vyhlásené
v obecnom rozhlase, prípadne dané do pozornosti prostredníctvom oznamov mesta alebo obce.
Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Senici upozorňuje občanov:
Za zníženej viditeľnosti a v noci musí mať chodec na sebe viditeľne umiestnené reflexné prvky
alebo oblečený reflexný bezpečnostný odev. Použitie reflexných prvkov platí aj pre cyklistov.
Pripomíname, že pri zníženej viditeľnosti a v noci nesmú cyklisti jazdiť bez predpísaného
osvetlenia. Za nerešpektovanie hrozí chodcom a cyklistom pokuta do výšky 30,-€. Navyše pre
cyklistov platí povinnosť nosiť riadne upevnenú ochrannú prilbu. Dospelí musia nosiť prilby len
mimo obce, ale deťom do 15 rokov zákon ukladá mať prilbu na hlave aj v obci. Za jazdu na bicykli
mimo obce bez riadne upevnenej ochrannej prilby na hlave hrozí pokuta vo výške 10,-€.
Vodiči musia predvídať, prispôsobiť jazdu nielen svojim schopnostiam, ale aj poveternostným
podmienkam. Vodič smie jazdiť len takou rýchlosťou, aby bol schopný zastaviť vozidlo na
vzdialenosť, na ktorú má rozhľad. Toto ustanovenie zákona je dôležité dodržiavať najmä za
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zníženej viditeľnosti a v noci a predchádzať tak možnej zrážke s neosvetleným cyklistom, resp.
neoznačeným chodcom. Okrem toho, že vodiči musia rátať v tomto ročnom období s častejšími
hmlami, mokrými vozovkami a zníženou viditeľnosťou, častou príčinou nehôd býva popadané lístie
na cestách, ktoré pôsobí ako námraza. Vodiči musia rátať aj s tým, že im môže náhle vbehnúť do
cesty divá zver.
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