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PRACOVISKO VRANOV NAD TOPĽOU

Kritické nehodové lokality
v roku 2012
podľa ukazovateľa HN

cesta I/18 v km 732,750 – 733,100 intravilán mesta
Vranov nad Topľou pred CSS -TESCO

Kritická nehodová lokalita na ceste I/18 v km 732,750 – 733,100
Kritické nehodové miesto je v km 733,000 – 733,100
Investor: SSC IVSC Košice , detašované pracovisko Vranov nad Topľou
Situačná mapa

Miestopis a okolie:
Kritické nehodové miesto sa nachádza v intraviláne mesta
Vranov pred cestnou svetelnou križovatkou TESCO. Jedná
sa o priamy úsek s mierny stúpaním. k CSS pre odbočenie
do centra na cestu III/18233 a k nákupnému stredisku.
V mieste križovatky pozdĺžne stúpanie 4,5%
Tento dopravný uzol je najväčšou záťažou v rámci okresu
,v smere Prešov – Michalovce.
Podľa celoštátneho sčítania dopravy v roku 2010 intenzita
dopravy v úseku bola 17 380 vozidiel/24hod.,z toho 16%
ťažkých vozidiel.

Príčiny dopravných nehôd:

- kritická nehodová lokalita

Opatrenia vykonané :
V roku 2012 obnova vodorovného dopravného značenia

Vynaložené investičné náklady : v roku 2012
zosilnenie vozovky v rámci Eliminácie bezpečnostných
rizík , v staničení 732,861 – 736,858 v celkovom náklade
675-. tis.€.

V uvedenej lokalite bolo v roku 2012 6 DN. Materiálne
škody činili 35,6 tis. €.
V predmetnom úseku je veľká intenzita dopravy . V raňajšej
a popoludňajšej
špičke
dochádza
k prehusteniu
a spomaleniu premávky . Stúpa množstvo kolíznych
situácií. Medzi hlavné príčiny patria – nesprávny spôsob
jazdy, nedanie prednosti v jazde a porušenie základných
povinnosti účastníka cestnej premávky.
Stav povrchu cestného telesa je veľmi dobrý po realizácií
investičnej akcie.

Navrhované opatrenia :
zvýšený počet kontrol na predmetnom úseku
predmetný úsek bude preznačený ZDZ IP 30 + text
nehodový úsek + vzdialenosť 900 m

Termín realizácie- rok:
Predpokladané investičné náklady :

Termín realizácie:
Predpokladané investičné náklady :

