Prehľad nehodových úsekov na cestách v okrese Skalica

obdobie: 01.10.2018 - 31.03.2019

Okres Skalica
Cesta

Popis úseku

II/426 km 29,500
– 30,350 (850 m)
mesto Holíč ul.
Kátovská

Nehodový úsek sa nachádza
v intraviláne mesta Holíč na
ul.
Káovská
medzi
križovatkou na ul. Hollého
a križovatkou
s miestnymi
komunikáciami Partizánska a
Gagarinova,
v predmetnom
úseku sa nachádzajú dva
priechody pre chodcov, prvý
pri domove dôchodcov pred
križovatkou Schiffelova –
Kukučínova a druhý pred
potravinami Eurodiskont, na
cestu II/426 sa v danom úseku
pripája sedem miestnych
komunikácií, nachádza sa tam
vjazd do objektu stavebnín,
záhradníctva Rosa, K-parket,
MERY Holíč

Dopravná nehodovosť
5 dopravných nehôd
0 usmrtených osôb
0 ťažko zranených osôb
3 ľahko zranené osoby
Príčiny DN:
- porušenie povinnosti vodiča - 3 DN
- nesprávne odbočovanie - 1 DN
- nesprávne zastavenie a státie - 1 DN

Foto
č. 1 - 4 cesta II/426 ul.
Kátovská križovatka s ul.
Hollého
v smere
staničenia po križovatku
s MK ul. Partizánska
a Gagarinova a 5. – 8
v protismere, smer od
križovatky s MK ul.
Partizánska a Gagarinova
po križovatku s ul.
Hollého

Najväčší počet dopravných
nehôd
Časové
Deň v týždni
rozmedzie
štvrtok - 2 DN
pondelok - 1 DN
streda - 1 DN
sobota - 1 DN

Označené
dopravný
mi
značkami
(áno/nie)

00 - 02 hod. - 1 DN
06 - 08 hod. - 1 DN
10 - 12 hod. - 2 DN
16 - 18 hod. - 1 DN

Nie

1. v km 29,500 v meste Holíč, trojramenná križovatka ul. Hollého a cesta II/426 ul. Kátovská, dňa 20.12.2018 v čase o 07:45 hod., štvrtok, zrážka
autobusu s OA, príčina: porušenie povinnosti vodiča, nevenovanie sa vedeniu vozidla a nesledovanie situácie v cestnej premávke – vodič autobusu
pri odbočovaní doľava narazil do pred ním stojaceho vozidla, ktoré tiež odbočovalo doľava, 1 x ľahké,

2. v km 29,800 v meste Holíč cesta II/426 ul. Kátovská, dňa 04.10.2018 v čase o 11:40 hod., štvrtok, zrážka medzi dvoma OA, zavinenie: nesprávne
zastavenie a státie – nepozornosť pri opätovnom vychádzaní od okraja cesty alebo chodníka, bez zranenia,
3. v km 29,870 v meste Holíč cesta II/426 ul. Kátovská, dňa 26.12.2018 v čase o 00:40 hod, streda, zrážka medzi dvoma OA, príčina: porušenie
povinnosti vodiča, bez zranenia,
4. v km 30,100 v meste Holíč cesta II/426 ul. Kátovská, dňa 02.02.2018 v čase o 17:08 hod., sobota, zrážka OA - chodec, príčina: porušenie povinnosti
vodiča, nedanie prednosti chodcovi, ktorý vstúpil na vozovku a prechádza cez priechod pre chodcov, 1x ľahké zranenie chodkyňa,
5. v km 30,350 v meste Holíč cesta II/426 ul. Kátovská a križovatka s MK ul. Gagarinova a Partizánska, dňa 11.03.2019 v čase o 10:10 hod.,
pondelok, zrážka OA - cyklista, príčina porušenie povinnosti vodiča, nesprávne odbočovanie – nedanie prednosti v jazde cyklistovi idúcemu rovno
vodičom odbočujúceho vpravo, 1 x ľahké zranenie cyklistky,
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.

Vypracoval: npor. Mgr. Miroslav Malý

Poznámka:
Informácie o čísle písomnosti a osobe, ktorá vypracovala prehľad sa neuvedú vo zverejňovaných informáciách
č. písomnosti
uvedie sa číslo písomnosti, pod ktorým je predmetný prehľad evidovaný na dopravnom inšpektoráte
obdobie
uvedie sa obdobie, za ktoré je prehľad vypracovaný
vypracoval
uvedie sa hodnosť, titul a meno osoby, ktorá vypracovala prehľad
Cesta
v stĺpci „Cesta“ uvedie sa číslo cesty, staničenie, dĺžka úseku v „m“ alebo v „km“, názov mesta a ak sa nenachádza v obci, potom
katastrálne územie obce
Popis úseku/miesta
v stĺpci „Popis úseku/miesta“ sa uvedenie čo najvýstižnejšie popísanie úseku alebo miesta názvami križujúcich ulíc a významnejšími
objektmi
Dopravná nehodovosť
v stĺpci „Dopravná nehodovosť“ sa uvedie počet DN, následky a najčastejšie príčiny DN
Foto
v stĺpci „Foto“ sa uvedú čísla fotografií vyhotovených z daného úseku alebo miesta
Deň v týždni
v stĺpci „Deň v týždni“ sa uvedú dni s najvyšším výskytom DN
Časové rozmedzie
v stĺpci „Časové rozmedzie“ sa uvedú časové rozmedzia s najvyšším výskytom DN
Označené dopravnými značkami (áno/nie) v stĺpci „Označené dopravnými značkami (áno/nie)“ sa uvedie informácia o označení DZ vyznačujúcimi nehodový úsek alebo miesto

