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PRACOVISKO: ČADCA
Kritické nehodové lokality a OKNL
v roku 2013
podľa ukazovateľa HN

 Št. cesta I/11 v km 413,800 – 414,300; intravilán mesta Čadca
 Št. cesta I/11 v km 433,700 – 434,200; intravilán obce Radoľa

Kritická nehodová lokalita na ceste I/11 v km 413,800 - 414,300
Kritické nehodové miesto je v km 413,900 - 414,000
Investor: IVSC Ţilina, vysunuté pracovisko Čadca
Situačná mapa
Miestopis a okolie:
KNL sa nachádza v intraviláne mesta Čadca.
Nehodový úsek začína pred frekventovanou
kriţovatkou
s miestnou
komunikáciou
(ul.
Slovenských dobrovoľníkov - odbočenie vpravo).
V úseku sa nachádza aj kriţovatka ul. M. R.
Štefánika, ktorá je dopravným napojením sídliska
Ţarec na št. cestu I/11. V úseku sa nachádza 3 x
priechod pre chodcov, 2 x autobusové zastávky.
Podľa celoštátneho sčítania dopravy v roku 2010
intenzita dopravy v úseku bola 14211 vozidiel/24
hod., z toho 26 % ťaţkých vozidiel.

- kritická nehodová lokalita

Vykonané opatrenia :
V rámci údrţby:
 Obnova vodor. dopravného značenia – v reflexnej úprave
v dvojfarebnom prevedení (vodiace čiary ţltej farby)
 Výmena ZDZ - zvýšenie reflexnosti

Príčiny dopravných nehôd :
V uvedenej lokalite bolo za rok 2013 spolu 9 DN, pri
ktorých bola 1 osoba ťaţko zranená a 1 ľahko
zranená, ostatné sú materiálne škody vo výške 38,1
tis. EUR.
Príčiny DN: Nedodrţanie pravidiel cestnej premávky.
Nedanie
prednosti
v jazde
na
kriţovatke.
Prekračovanie max. povol. rýchlosti pri jazde. Stret
vozidla s chodcom. V úseku bezpečnosť negatívne
ovplyvňuje, vysoká intenzita cestnej a pešej
premávky v centrálnej mestskej zóne.

Navrhované opatrenia :

 Obnova vodor. dopravného značenia – v reflexnej
úprave v dvojfarebnom prevedení (vodiace čiary ţltej
farby)

Termín realizácie: 2014
Vynaloţené finančné náklady: 3 tis. EUR
Predpokladané investičné náklady : 5 tis. EUR

km 413,800 (pohľad v smere staničenia)

km 414,300 (pohľad do nehodovej lokality)

Kritická nehodová lokalita na ceste I/11 v km 433,700 – 434,200
Kritické nehodové miesto je v km 434,100 – 434,200
Investor: IVSC Ţilina, vysunuté pracovisko Čadca
Situačná mapa
Miestopis a okolie:
KNL sa nachádza v intraviláne obce Radoľa. Úsek
začína cca 400 m pred kriţovatkou. V km 434,150 sa
nachádza kriţovatka s cestami III/01163 a III/01165.
Jedná sa kriţovatku riadenú cestnou svetelnou
signalizáciou s premenlivými intervalmi. Na hranici
kriţovatky sa nachádza priechod pre chodcov riadený
cestnou svetelnou signalizáciou. Koniec nehodového
úseku je cca 50m za kriţovatkou. Podľa celoštátneho
sčítania dopravy v roku 2010 intenzita dopravy
v úseku bola 16754 voz./24 hod., z toho 37% ťaţkých
vozidiel.

- kritická nehodová lokalita

Príčiny dopravných nehôd :
V uvedenej lokalite bolo za rok 2013 evidovaných
spolu 12 DN, pri ktorých boli spôsobené materiálne
škody vo výške 174,70 tis. EUR.
Príčiny DN: Nedodrţanie pravidiel cestnej premávky
najmä pri jazde cez kriţovatku (nedanie prednosti pri
výjazde z vedľajšej cesty, nedanie prednosti
protiidúcemu vozidlu pri odbočovaní vľavo). V úseku
bezpečnosť negatívne ovplyvňuje aj existencia
priechodu pre chodcov pred kriţovatkou (zo smeru
Čadca).

Vykonané opatrenia :
Obnova krytu vozovky kriţovatky, osadenie VDZ
vyššieho štandardu (studený plast).

Navrhované opatrenia :
Vybudovanie pripravovanej diaľnice D3 Ţilina Čadca

Vynaloţené finančné náklady: 110 tis. EUR

Termín realizácie: 2015-2017
Predpokladané investičné náklady :

km 433,800 (pohľad v smere staničenia)

km 434,200 (pohľad do nehodovej lokality)

