Príloha č. 1 k č. KRPZ-TT-KDI1-26-032/2017

Prehľad nehodových úsekov na cestách v Trnavskom kraji
Obdobie: 01.04.2017 – 30.09.2017
Okres Senica
Cesta

Popis úseku

I/51 v úseku km
86,730 – 87,790
(dĺžka 1060 m),
mesto Senica

Nehodový úsek sa
nachádza v intraviláne
mesta Senica, prechádza
ulicami Vajanského,
Námestie Osloboditeľov,
Hurbanova. Predmetný
úsek je ohraničený
štvorramennými
križovatkami, kde je
prednosť v jazde
upravená zvislým
dopravným značením.
V priebehu úseku je
viacero križovatiek,
z toho dve sú riadené
cestnou svetelnou
signalizáciou a viacerými
priechodmi pre chodcov.

Dopravná nehodovosť
6 dopravných nehôd
0 usmrtených osôb
0 ťažko zranených osôb
3 ľahko zranené osoby
Príčiny DN:
 porušenie povinnosti
účastníka CP – 1 DN,
 porušenie povinnosti vodiča

– 1 DN,
 nedodržanie vzdialenosti
medzi vozidlami – 1 DN,
 nesprávne odbočovanie – 1
DN,
 nesprávna jazda cez
križovatku – 1 DN,
 porušenie osobitných
ustanovení o chodcoch – 1
DN,

Foto
Foto č. 7 –
začiatok
úseku,
foto č. 1,
2, 4 – 6, 8,
9–
priebeh
úseku,
foto č. 3 –
koniec
úseku.

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

04 – 06 hod. – 1
DN,
06 – 08 hod. – 1
DN,
12 – 14 hod. – 1
DN,
16 – 18 hod. – 2
DN,
20 – 22 hod. – 1
DN.

Označené
dopravnými
značkami
(áno/nie)
Nie

1. DN v km 86,730 – dňa 12.04.2017 o 16:00 hod. – príčina: nesprávne odbočovanie, zrážka OA, križovatka Hurbanova – Kolónia,
2. DN v km 86,930 – dňa 22.08.2017 o 21:05 hod. – príčina: nesprávna jazda cez križovatku, nedanie prednosti v jazde, zrážka OA
s cyklistom,
3. DN v km 86,960 – dňa 11.04.2017 o 05:20 hod. – príčina: porušenie povinnosti vodiča, priechod pre chodcov na Hurbanovej ulici,
4. DN v km 87,400 – dňa 05.06.2017 o 06:55 hod. – príčina: nedodržanie vzdialenosti medzi vozidlami, miesto: Námestie Oslobodenia pri
OC Branč,
5. DN v km87,500 – dňa 11.08.2017 o 13:40 hod. – príčina: porušenie účastníka cestnej premávky, miesto: na priechode pre chodcov,
6. DN v km 87,790 – dňa 05.05.2017 o 16:15 hod. príčina: porušenie osobitných ustanovení o chodcoch, zrážka s chodcom, na priechode
pre chodcov,

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 na frekventovaných priechodoch, výkon služby
organizovať tak, aby kontrolné body boli v blízkosti týchto priechodov, 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 ranných hodinách, za zníženej viditeľnosti,
Výkon služby zamerať aj na používanie reflexných prvkov,
Represívne akcie zamerať najmä na dodržiavanie zákazu požívania alkoholu vodičmi motorových vozidiel, ako aj vodičmi
nemotorových vozidiel, na dodržiavanie ustanovených rýchlostí jazdy a na zisťovanie priestupkov v dynamike cestnej premávky,
Osadiť na predmetnom úseku cesty I/51 ZDZ IP 30 „Pozor úsek častých dopravných nehôd!“ – obojsmerne.

Vypracovala: por. Císarová

