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Nehodový úsek v letnom období (1. 4. 2014 - 30. 9. 2014)
Okres Žiar nad Hronom
Cesta

Cesta I/50 v km
210840 - 211850
dĺžka 1010 m
prieťah mestom
Žiar nad Hronom
ul. SNPCesta I/50
v km
210840 - 211850

Popis úseku

Dopravná nehodovosť

Jedná sa o úsek cesty I/50
v uzavretej obci, prieťah
mestom Žiar nad Hronom.
Smerovo rozdelená, šírka
jazdných pásov je 7,0 m
(jazdné pruhy 2x 3,5 m)
s deliacim pásom šírky 3,0
m. Cesta vedie v priamom
úseku, v stredovom
deliacom páse sú stĺpy
verejného osvetlenia.

Počet nehôd
5
Usmrtených
Ťažko zranených
Ľahko zranených

V uvedenom úseku sa
nachádza 5 križovatiek
s MK s toho 4 križovatky sú
riadené svetelnou
signalizáciou.

Foto

Najväčší počet dopravných
nehôd
Deň v týždni Časové
rozmedzie

0
0
1

piatok
2 DN

Úsek začína na križovatke
ul. SNP a Chrásteka
a končí za križovatkou ul.
SNP a A. Kmeťa.(smer PD
– ZV)

Najčastejšie príčiny:
Porušenie povinností
účastníka CP – 2DN

Označené dopravnými značkami

14.00 – 16.00
hod. 2 DN

ÁNO

áno/nie

Nehodový úsek v letnom období (1.4.2014 - 30. 09. 2014) v policajnom okrese Zvolen
Cesta

Cesta č. I/50 (E 571)
km 251,100-251,600
dĺžka: 500 m

Okres Detva
Popis úseku
Dopravná nehodovosť
Jedná sa o úsek cesty č.
I/50 v extraviláne obce
Vígľaš. Jedná sa o priamy
úsek cesty, ktorý
prechádza z priameho
úseku cesty cca 300
metrov pred križovatkou
s cestou č. II/591 do
ľavotočivej zákruty,
v ktorej sa nachádza
križovatka s cestou č.
II/591. Jazdné pruhy
majú 3,5 metra
s vyznačenou krajnicou.

Počet nehôd

5

Usmrtených
Ťažko zranených
Ľahko zranených

0
0
13

Foto
1-5

Deň v
týždni
Nedeľa - 2

Najväčší počet dopravných nehôd
Časové rozmedzie

Označené
dopravným
i značkami
áno/nie

20 – 22 hod. - 2
nie

Najčastejšie príčiny DN:
Nesprávna jazda
cez križ.

2

Porušenie základných
povinností

1

Nesprávny spôsob jazdy

1

Nedovolená rýchlosť

1

