Prehľad nehodových úsekov na cestách v okrese Dunajská Streda
obdobie:

01.10.2016 – 31.03.2017
Okres Dunajská Streda

Cesta

Popis úseku

I/63 km 23,10023,800 (700m) mesto
Šamorín

Nehodový úsek sa nachádza
v intraviláne mesta Šamorín
začína sa na križovatke
verejných komunikácií cesty
I/63 s MK - Kláštorná ul.
a končí na kruhovom objazde
(križovatka
cesty
I/63
Bratislavská cesta -II/503
Senecká cesta – MK Veterná
ul. v blízkosti OC TESCO)

Dopravná nehodovosť
5 dopravných nehôd
0 usmrtených osôb
2 ťažko zranená osoba
1 ľahko zranených osôb
Najčastejšie príčiny DN:
- porušenie povinnosti vodiča počtom 4
- porušenie
osobitných
ustanovení
o chodcoch počtom 1

Foto
č.

Najväčší počet dopravných nehôd
Časové
Deň v týždni
rozmedzie
Pondelok – 2 DN
Utorok – 1DN
Streda – 1DN
Piatok - 1 DN

Označené
dopravnými
značkami
(áno/nie)

00 - 02 hod. - 1 DN
02 - 04 hod. - 1 DN
06 - 08 hod. – 1 DN
16 - 18 hod. – 2 DN
nie

1. v km 23,800 v meste Šamorín-Bratislavská cesta -kruhový objazd (dňa 14.11.2016 v čase o 16,28 hod. – PONDELOK), zrážka OA-Chodec,
príčina: Nedanie prednosti chodcovi na priechode, 1x ťažké,
2. v km 23,500 v meste Šamorín –Bratislavská cesta (dňa 18.11.2016 v čase o 17,35 hod. - PIATOK), zrážka Chodec-OA, príčina: Nezavinená
vodičom, 1x ľahké, ALKOHOL u chodca 0,80 mg/l
3. v km 23,800 v meste Šamorín-Bratislavská-kruhový objazd (dňa 21.11.2016 v čase o 00,30 hod. – PONDELOK zrážka OA-PP (DZ), príčina: PZPnevenovanie, bez zranenia, ALKOHOL u vodiča 0,93 mg/l
4. v km 23,800 Šamorín-Bratislavská cesta-kruhový objazd (dňa 11.01.2017 v čase o 03,40 hod. – STREDA) zrážka OA-PP (DZ), príčina: PZPnevenovanie, bez zranenia,
5. v km 23,600 v meste Šamorín-Bratislavská (dňa 07.02.2017 v čase o 06,34 hod. – UTOROK) zrážka OA-Chodec, príčina Nedanie prednosti
chodcovi na priechode, 1x ťažké.
Navrhované opatrenia na zvýšenie bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky a zmiernenie následkov dopravných nehôd na úseku
dohľadu nad cestnou premávkou:

-

zvýšenú pozornosť venovať dodržiavaniu povinností vodičov voči chodcom /prednosť na priechode pre chodcov/ v miestnych aglomeráciách a
frekventovaných prechodoch, Výkon služby organizovať tak, aby kontrolné body boli v blízkosti týchto prechodov, na dozor využívať dostupné
technické prostriedky,

-

venovať zvýšenú pozornosť nemotorovým účastníkom cestnej premávky, najmä cyklistom, sústrediť sa na technický stav bicyklov, hlavne
predpísané osvetlenie bicykla, na dodržiavanie zákazu požívania alkoholu pred vedením bicykla, kontroly vykonávať najmä v skorých ranných,
resp. doobedňajších a večerných hodinách, za zníženej viditeľnosti.

-

výkon služby zamerať aj na používanie reflexných prvkov, hlavne mimo obývaných častí obci, ako aj v obciach, ako aj za zníženej viditeľnosti,

-

represívne akcie zamerať najmä na dodržiavanie zákazu používania alkoholu vodičmi motorových vozidiel, ako aj vodičmi nemotorových
vozidiel, na dodržiavanie ustanovených rýchlostí jazdy a na zisťovanie priestupkov v dynamike cestnej premávky /ako je porušenie povinností
vodiča, spôsob jazdy, rešpektovanie dopravných značení hlavne o prednosti v jazde, zákazu predchádzania, zákazu používania mobilných telefónov
vodičmi počas jazdy/

-

osadiť na predmetnom úseku cesty I/63 ZDZ IP30 (vzor) „Pozor, úsek častých dopravných nehôd!“-obojsmerne.

