CHODCI
účastníci cestnej premávky
Chodcom sa rozumie účastník cestnej premávky pohybujúci sa
pešo, chodcom je aj osoba, ktorá tlačí alebo ťahá sánky, detský
kočík, vozík pre zdravotne postihnuté osoby alebo ručný vozík
s celkovou šírkou nepresahujúcou 600 mm, osoba ktorá sa pohybuje
na lyžiach alebo kolieskových korčuliach, alebo pomocou ručného
alebo motorového vozíka pre zdravotne postihnuté osoby, ktorá tlačí
bicykel
alebo
moped,
alebo
vedie
psa.
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chodec je povinný používať predovšetkým chodník, po ktorom sa
chodí vpravo,
tam kde chodník nie je alebo je neschodný, chodí sa po ľavej
krajnici, tam kde krajnica nie je chodí sa čo najbližšie pri ľavom okraji
vozovky,
chodci smú ísť po krajnici alebo po okraji vozovky najviac dvaja
vedľa seba, ak tým, najmä za zníženej viditeľnosti alebo za zvýšenej
premávky, neohrozia alebo neobmedzia cestnú premávku,
osoba, ktorá sa pohybuje po chodníku na lyžiach, kolieskových
korčuliach alebo iným obdobným spôsobom, smie prekročiť rýchlosť
chôdze, len ak sa tým neohrozia ani neobmedzia ostatní chodci,
ak je v blízkosti križovatky s riadenou premávkou priechod pre
chodcov, nadchod alebo podchod, smie chodec prechádzať len na
týchto miestach,
chodec nesmie prekonávať zábradlie ani iné zábrany,
na priechode pre chodcov sa chodí v pravo, mimo priechodu sa smie
cez vozovku prechádzať len kolmo na jej os,
pred vstupom na vozovku sa chodec musí presvedčiť, či tak môže
urobiť bez nebezpečenstva, len čo vstúpi na vozovku nesmie sa tam
bezdôvodne zdržiavať, ani zastavovať,
chodec nesmie vstúpiť na vozovku ako prichádzajú vozidlá s právom
prednostnej jazdy (polícia, sanitky, požiarnici a pod). pri používaní
výstražného zariadenia,
chodci, ktorí prechádzajú cez priechod určený pre chodcov, musia
brať ohľad na vodičov prichádzajúcich vozidiel najmä tým, že
neprechádzajú jednotlivo, ale v skupinkách,
chodci smú prechádzať cez vozovku, len ak s ohľadom na
vzdialenosť a rýchlosť prichádzajúcich vozidiel nedonútia ich vodičov
na zmenu smeru alebo rýchlosti jazdy.
Za zníženej viditeľnosti mimo obce musí mať chodec idúci po
krajnici alebo po okraji vozovky na sebe viditeľne umiestnené
reflexné prvky alebo oblečený reflexný bezpečnostný odev.

