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PRACOVISKO: STARÁ ĽUBOVŇA
Kritické nehodové lokality
v roku 2016
podľa ukazovateľa HN

 cesta I/77 v km 17,200 – 17,200, extravilán obce
Nižné Ružbachy
 cesta I/77 v km 8,190 – 8,690, extravilán obce
Podolínec

Kritická nehodová lokalita na ceste I/77 v km 17,200 – 17,200
(Kritické nehodové miesto je v km 17,200 - 17,200)
Investor: IVSC Košice , detašované pracovisko Stará Ľubovňa
Situačná mapa
Miestopis a okolie:
Extravilán obce Nižné Ružbachy.
Nehodový úsek sa nachádza v klesaní so sklonom 6%
v ľavotočivej zákrute s polomerom 50 m, šírka cesty v NL
je 7,5 m medzi obcami Nižné Ružbachy a Hniezdne. Podľa
celoštátneho sčítania dopravy v roku 2015 intenzita
dopravy v úseku bola 5495 vozidiel/24hod. z toho 10%
ťažkých vozidiel.
I/77 nespĺňa smerové, šírkové a výškové usporiadanie
podľa platných noriem a predpisov.

Príčiny dopravných nehôd :
V uvedenej lokalite bolo za rok 2016 spolu 7 DN, pri
ktorých bolo 6 osôb ľahko a 2 osoby ťažko zranené.
Materiálne škody činili 37,6 tis. €.
Príčiny DN: Nedodržanie rýchlosti, neprispôsobenie jazdy
svojím schopnostiam, nesprávny spôsob jazdy (jazda v
protismere).

- kritická nehodová lokalita

Vykonané opatrenia:

Navrhované opatrenia :

Bežná údržba – obnova VDZ, v minulosti dopravným
značením znížená maximálna povolená rýchlosť na 50
km/hod. Doplnené VDZ V16 optická psychologická brzda.

V danom úseku je plánovaný zdrsňujúci protišmykový
náter červenej farby – TYREGRIP.

Vynaložené finančné náklady: 2.000,- €

V smere staničenia

Termín realizácie: 2017
Predpokladané investičné náklady:

Proti smeru staničenia

Kritická nehodová lokalita na ceste I/77 v km 8,190 – 8,690
(Kritické nehodové miesto je v km 8,190 - 8,690)
Investor: IVSC Košice , detašované pracovisko Stará Ľubovňa
Situačná mapa
Miestopis a okolie:
Extravilán obce Podolínec.
Nehodový úsek sa nachádza v zvlnenom teréne, v úseku sa
striedajú pravotočivé aj ľavotočivé zákruty, šírka cesty
v NL je 7,5m úsek sa nachádza medzi obcami Bušovce a
Podolínec.
Podľa celoštátneho sčítania dopravy v roku 2015 intenzita
dopravy v úseku bola 5515 vozidiel/24hod., z toho 15%
ťažkých vozidiel.
I/77 nespĺňa smerové, šírkové a výškové usporiadanie
podľa platných noriem a predpisov.

Príčiny dopravných nehôd :
V uvedenej lokalite bolo za rok 2016 spolu 7 DN, pri
ktorých boli 2 osoby ľahko zranené.
Materiálne škody činili 15,1 tis. €.
Príčiny DN: Nedodržanie rýchlosti, neprispôsobenie jazdy
svojím schopnostiam, nesprávny spôsob jazdy (jazda v
protismere)

- kritická nehodová lokalita

Vykonané opatrenia:

Navrhované opatrenia :

Bežná údržba – obnova VDZ, v decembri 2016 boli na úseku
vyrúbané stromy a náletové dreviny v celom úseku, ktoré
bránili rozhľadovým pomerom.

Doplnenie zvodidiel po pravej strane v smere staničenia –
svah s výškou od 2 – 6 m.

Vynaložené finančné náklady: 2.500,- €

V smere staničenia – začiatok úseku

Termín realizácie:
Predpokladané investičné náklady: 25.000,- €

Proti smeru staničenia – koniec úseku

