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PRACOVISKO: POVAŽSKÁ BYSTRICA
Kritické nehodové lokality
podľa ukazovateľa HHSNN

• I/49 v km 58,600 – 58,600, zákruta v obci Dohňany, intravilán obce
Dohňany
• I/49 v km 62,700 – 63,050, OK Lidl Pú – križ. MK fut. štadion Pú,
intravilán mesta Púchov

Kritická nehodová lokalita na ceste I/49 v km 58,600 – 58,600
Investor: IVSC Žilina, detašované pracovisko Považská Bystrica
Situačná mapa
Miestopis a okolie:
KNL sa nachádza v intraviláne obce Dohňany
v ľavotočivej zákrute úseku cesty I/49 cca 150m pred
pravostrannou križovatkou s MK. Miesto nie je
prehľadné, max. rýchlosť vozidiel je 50 km/hod. Úsek
je obojstranne vyznačený DZ - V1a, P8, B29a, IP6.
Podľa celoštátneho sčítania dopravy v roku 2010
intenzita dopravy v úseku bola 5 679 vozidiel/24 hod.,
z toho 936 - 16 % ťažkých vozidiel.

Príčiny dopravných nehôd:
V uvedenej lokalite bolo za rok 2010 spolu 1 DN, pri
ktorých bola 1os. usmrtená, ostatné sú materiálne
škody 11,0 tis. Eur.
Príčiny DN: Nedodržanie pravidiel cestnej premávky,
rýchlosť jazdy, predbiehanie. V úseku bezpečnosť
negatívne ovplyvňuje rýchlosť vozidiel.

- kritická nehodová lokalita
Vykonané opatrenia :
V rámci údržby;
• obnova VDZ a ZDZ

Vynaložené finančné náklady : cca 1 tis. Eur

Navrhované opatrenia:

•
•
•

ZDZ, VDZ – obnova dopravného značenia
V minulosti úsek nebol KNL
Dopravné kontroly a prevencia zo strany polície

Termín realizácie : R 2011
Predpokladané finančné náklady: cca 1 tis. Eur

Začiatok úseku KNL v smere staničenia

Koniec úseku KNL v smere staničenia

Opakujúca sa kritická nehodová lokalita na ceste I/49 v km 62,700 – 63,050
Kritické nehodové miesto je v km 62,950 – 63,050, Púchov
Investor: IVSC Žilina, detašované pracovisko Považská Bystrica
Situačná mapa

Miestopis a okolie :
KNL sa nachádza v intraviláne mesta Púchov v priamom
úseku cesty I/49. Nehodová lokalita je charakterizovaná
troma križovatkami – okružná križ. Lidl a 2 pravostranné
križ. s MK (bus nástupište a štadión). Úsek je vyznačený
z oboch strán DZ P8+P13, B29a, B27a, IP6. Predmetný úsek
cesty je prehľadný, max. rýchlosť vozidiel je 50 km/hod.
Podľa celoštátneho sčítania dopravy v roku 2010 intenzita
dopravy v úseku bola 5 823 vozidiel/24 hod., z toho 980 - 16
% ťažkých vozidiel.

Príčiny dopravných nehôd :
V uvedenej lokalite bolo za rok 2010 spolu 3 DN, pri
ktorých boli 1 os. usmrtená, 1 os. ťažko zranené, ostatné sú
materiálne škody 4,5 tis. Eur.
Príčiny DN: Nedodržanie pravidiel cestnej premávky,
rýchlosť jazdy, predbiehanie, nedanie prednosti v jazde.
V úseku bezpečnosť negatívne ovplyvňuje rýchlosť
vozidiel, ktorá je značne vysoká, aj keď je obmedzená

DZ.

Vykonané opatrenia:
• V rámci BÚ – obnova VDZ, oprava ZDZ
v

Vynaložené investičné náklady :

cca 4 tis. Eur

Začiatok úseku KNL v smere staničenia

Navrhované opatrenia:

•
•
•
•
•
•

ZDZ, VDZ – obnova dopravného značenia
V úseku zmena DZ – z V2a na V1a
Zo smeru MK doplnenie DZ – P2, V5c
V minulosti úsek nebol KNL
Okamžité odstránenie reklamných zariadení
v nehodovej lokalite
Dopravné kontroly a prevencia zo strany polície

Termín realizácie : R 2011

Koniec úseku KNL v smere staničenia

