
Vítáme Vás v rekreačním areálu Knížecí louka. 
Doporučujeme pečlivě se seznámit s podmínka-
mi bezpečného pohybu a pobytu v celém areálu 
uvedenými na této informační tabuli, případně 
přímo u jednotlivých částí areálu. Rekreační
areál je po celý rok volně přístupný na vlastní 
nebezpečí, zimní údržba zpevněných ploch se 
neprovádí. 

V rekreačním areálu Knížecí louka se nachází:
• in-line stezka
• cyklostezka Brněnská – Gorazdova
• workoutové hřiště
• hřiště s fitness prvky
• dětské hřiště
• pumptrack
• dětská terénní stezka Singltrek
• biocentrum údolí nivy Třebůvky

Každý návštěvník areálu je povinen:
- chovat se slušně a ukázněně
- udržovat v prostoru areálu čistotu, odpadky odhazovat pouze na vyhra-
 zených místech
- zajistit si své věci proti krádeži, vlastník ani provozovatel areálu neručí
 za jejich odcizení nebo ztrátu

Návštěvníkům rekreačního areálu je zakázáno:
- v areálu kouřit, konzumovat alkohol, užívat omamné, toxické
 a psychotropní látky
- v areálu stanovat nebo nocovat, manipulovat s otevřeným 
 ohněm, používat zábavnou pyrotechniku
- využívat areál ke komerčním účelům bez povolení vlastníka
- nechat po areálu volně pohybovat zvířata; pohyb zvířat je 
 možný pouze na travnatých plochách, bude-li zvíře na vodítku; každý 
 návštěvník je povinen po zvířeti uklidit případné exkrementy či jiné 
 znečištění
- vjíždět do areálu motorovými vozidly
- vnášet do areálu předměty a zařízení, které můžou způsobit 
 úraz (ostré a špičaté předměty)
- na jízdním kole vjíždět mimo plochy k jízdě na kole určené

Pro jednotlivé části areálu Knížecí louka platí navíc tato pravidla:
In-line stezka Moravská Třebová
- in-line stezka je určena přednostně pro in-line bruslaře

- jezdí se vždy vpravo, nikdy dva a více bruslařů vedle sebe,
 pokud by tím omezili protijedoucí
- protisměr se využívá jen pro předjíždění, předjíždět je třeba 
 ohleduplně a nikoho přitom neohrožovat
- pohyb na in-line bruslích je doporučen s ochrannými 
 pomůckami pro in-line bruslení
- všechny osoby pohybující se na in-line stezce se musí ve vlastním zájmu 
 chovat opatrně a předcházet tak případným škodám na majetku a zdraví; 
 vlastník ani provozovatel areálu nenese odpovědnost za škody způsobené 
 nepozorností nebo nedodržováním pravidel pro pohyb v areálu a na 
 in-line stezce stanovených tímto návštěvním řádem, platnými právními 
 předpisy či pokyny provozovatele areálu 

Cyklostezka Brněnská – Gorazdova
- cyklostezka je označena dopravním značením, je určena výhradně
 pro nemotorovou dopravu
- cyklostezka je obousměrná a uživatelé jsou povinni jezdit vpravo
 ve směru jízdy
- je zakázán průjezd všem motorovým vozidlům, výjimku tvoří vozidla 
 složek integrovaného záchranného systému a vozidla údržby provozo-
 vatele areálu nebo správce vodního toku (jejich průjezd je možný přes 
 vyznačené hospodářské přejezdy vodorovným dopravním značením – 
 bílými body)
- je zakázán vjezd jezdcům na koních nebo koňským potahům či psím 
 spřežením

- všichni uživatelé cyklostezky jsou povinni dodržovat pravidla provozu 
 na pozemních komunikacích, chovat se v souladu s příslušnými předpisy 
 a řídit se dopravním značením

Biocentrum údolní nivy Třebůvky
- vstup do oblasti biocentra je na vlastní nebezpečí
- v biocentru platí zákaz koupání

Terénní stezka Singltrek
- stezka je určena pouze pro pohyb cyklistů a dětí na odrážedlech
- na stezce se jezdí pouze určeným směrem
- je zakázán vstup bez cyklistické přilby 
- je zakázán vstup osobám mladším 10 let bez doprovodu 
 dospělé osoby
- všechny osoby pohybující se na stezce se musí ve vlastním 
 zájmu chovat opatrně a předcházet tak případným škodám
 na majetku a zdraví; vlastník ani provozovatel areálu nenese 
 odpovědnost za škody způsobené nepozorností nebo nedodržováním 
 pravidel pro pohyb v areálu a na stezce stanovených tímto návštěvním 
 řádem, platnými právními předpisy či pokyny provozovatele areálu 

Pravidla pro užití pumptracku a hřiště na workout jsou umístěna
na samostatných tabulích. 

    Důležitá telefonní čísla:
  Hasiči   150
  Záchranná služba 155
  Policie ČR   158
  Městská policie  156
  Tísňová linka  112

  Vlastník: 
    Město Moravská Třebová
    nám. T. G. Masaryka 32/29
    571 01 Moravská Třebová
    www.moravskatrebova.cz

    Provozovatel:
    Technické služby Moravská Třebová s.r.o.
    Zahradnická 21
    571 01 Moravská Třebová
    www.tsmt.cz

    V případě poruchy volejte: 
    Městská policie Moravská Třebová -
    linka 156 nebo 604 611 973
    TSMT - 461 316 509 nebo 736 678 230
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