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PRACOVISKO: PREŠOV
Kritické nehodové lokality
podľa ukazovateľa HN

 I/18 v km 687,020 – 687,500, intravilán mesta Prešov ul. Levočská
štvorpruhová smerovo rozdelená komunikácia
 I/68 v km 66,100 – 66,400 extravilán a intravilán obce Šarišské Michaľany

Kritická nehodová lokalita na ceste I/18 v km 687,020 – 687,500
Investor: IVSC Košice, detašované pracovisko Prešov
Situačná mapa
Miestopis a okolie:
KNL sa nachádza na ceste I/18 v intraviláne mesta
Prešov na ul. Levočskej, na štvorpruhovej smerovo
rozdelenej komunikácií. Začiatok úseku je 20 m za
železničným priecestím v km 687,020 a koniec pred
svetelne riadenou križovatkou ciest I/68 smer
Sabinov, I/18 smer Vranov nad Topľou a centrum
mesta Prešov v km 687,500.Podľa celoštátneho
sčítania dopravy v roku 2010 intenzita dopravy
v úseku bola 23 428 vozidiel/24hod., z toho 20 %
ťažkých vozidiel.
Príčiny dopravných nehôd :

- kritická nehodová lokalita

V uvedenej lokalite boli v roku 2010 spolu 12
DN pri ktorých bola 1 osoba usmrtená, a 7 osôb
bolo zranených ľahko. Príčiny DN :
Nedodržanie rýchlosti, bezpečnostného odstupu
vozidiel a všeobecné nedodržanie pravidiel
cestnej
premávky,
hlavne
nákladných
motorových vozidiel.

Vykonané opatrenia :
V rámci bežnej údržby - obnova VDZ

Navrhované opatrenia :
Úsek cesty si nevyžaduje žiadne stavebné úpravy

V tomto úseku KNL bola v r. 2010 prevedená
rekonštrukcia križovatiek
a zriadený nový
asfaltový kryt vozovky.

Termín realizácie:
Predpokladané investičné náklady :

Vynaložené finančné náklady: 3 325 tis. €

Začiatok KNL km 687,020

Koniec KNL 687,500

Kritická nehodová lokalita na ceste I/68 v km 66,100 – 66,400
Kritické nehodové miesto je v km 66,200 – 66,250
Investor: IVSC Košice, detašované pracovisko Prešov
Situačná mapa
Miestopis a okolie:
KNL sa nachádza na ceste I/68 z časti v extraviláne
a z časti v intraviláne Obce Šarišské Michaľany.
Začiatok úseku je 113 m pred obcou v miernom
ľavotočivom smerovom oblúku v km 66,200,
v ktorom sa nachádza odbočka vpravo na miestnu
komunikáciu a končí 187 m v intraviláne obce.
Podľa celoštátneho sčítania dopravy v roku 2010
intenzita dopravy v úseku bola 10289/24 hod. z toho
15 % ťažkých vozidiel.

Príčiny dopravných nehôd :

- kritická nehodová lokalita

Vykonané opatrenia :
V rámci bežnej údržby - obnova VDZ
Vynaložené finančné náklady:

V tomto úseku KNL nebola v r. 2010 prevedená
žiadna úprava okrem bežnej údržby.

Začiatok KNL km 66,100

V uvedenej lokalite bolo v roku 2010 spolu 7
DN pri ktorých bola 1 osoba ťažko zranená, a 2
osoby boli zranené ľahko. Príčiny DN :
Nedostatočné šírkové usporiadanie cesty I.tr.,
strata obrusnej vrstvy povrchu vozovky,
nedodržanie povolenej rýchlosti vozidiel
a celková nedisciplinovanosť vodičov.

Navrhované opatrenia :
Pred vjazdom do obce zriadiť ZDZ B 31a, ktorá
obmedzuje rýchlosť na 70 km/h, nový asfaltový
koberec.
Termín realizácie: 2012
Predpokladané investičné náklady :

Koniec KNL km 66,400

