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PRACOVISKO: Stará Lubovňa
Kritické nehodové lokality
v roku 2013
podľa ukazovateľa HN

 cesta I/77 v km 16,800 – 17,300 extravilán medzi obcami
Nižné Ružbachy a Hniezdne - OKNL

Opakujúca sa kritická nehodová lokalita na ceste I/77 v km 16,800 – 17,300
(Kritické nehodové miesto je v km 17,100 – 17,200)
Investor: SSC IVSC Košice, detašované pracovisko Stará Ľubovňa
Situačná mapa
Miestopis a okolie:
KNL sa nachádza medzi obcami Nižné Ružbachy a
Hniezdne – extravilán .
Podľa celoštátneho sčítania dopravy v roku 2010
intenzita dopravy v úseku bola 3744 vozidiel/24 hod.,
z toho 23% ťažkých vozidiel.

Príčiny dopravných nehôd:

KNL

V uvedenej lokalite bolo za rok 2013 spolu 17 DN, pri
ktorých nebola usmrtená žiadna osoba, 2 osoby boli
ťažko zranené a 21osôb bolo ľahko zranených,
materiálne škody sú vo výške 85,9 tis. €.
Príčiny DN: Nedodržanie pravidiel cestnej premávky,
ako je nedodržanie rýchlosti v úseku, neprispôsobenie
jazdy svojim schopnostiam. V úseku šírkové, smerové
a výškové pomery nezodpovedajú platným normám
pre projektovanie ciest. R – 50 dĺžka oblúku 63,22m
a R – 90 dĺžka oblúku 134,87m.

Vykonané opatrenia:
-

-

v rámci údržby – obnova VDZ
v spolupráci s DI OR PZ SL a OU Prešov odbor
CD a PK – osadené trvalé DZ Z3b, B31a – 70
a 50 km/hod, B39, IP30c - zrealizované
v období 1.1.2014 – 30.11.2014 bolo v tejto
lokalite 5 dopravných nehôd

Navrhované opatrenia :
Preložka cesty Nižné Ružbachy - Hniezdne

Termín realizácie:
Predpokladané finančné náklady:

Vynaložené finančné náklady :
budú známe po obdŕžaní fakturácie

Začiatok KNL – v km16,800

Koniec KNL proti smeru staničenia – v km 17,300

Označenie nehodovej lokality – v km 16,100

Osadenie DZ Z3b – v km 17,100 – 17,200

