Passport bezpečnosti
a dopravného značenia
miestnych komunikácií

Obec
Košťany nad Turcom

1. Zvýšiť bezpečnosť pohybu chodcov po miestnej komunikácii, kde nie sú
vybudované chodníky, najmä v blízkosti reštauračných zariadení (Turčiansky dvor,
Pizzeria Villaggio) a školských zariadení (Materská škola, Centrum voľného času)
znížením rýchlosti vozidiel vybudovaním spomaľovacích prahov (retardérov).
Priečny spomaľovací prah vytvoriť stavebným zvýšeným profilu samotnej vozovky. Nájazd
vytvoriť pozvoľnou šikmou plochou, zvýrazniť vodorovným aj zvislým dopravným
značením, a tiež reflexným farebným vyhotovením samotného prahu (žlté a čierne pruhy)

Značka Spomaľovací prah (č. A 6) vopred upozorňuje na umelú nerovnosť na povrchu cesty
vytvorenú umiestnením spomaľovacieho prahu.

Značka Spomaľovací prah (č. IP 8) informuje na umelú nerovnosť na povrchu vozovky vytvorenú
umiestnením prefabrikovaného, alebo stavebného spomaľovacieho prahu.

Spomaľovacie pruhy vybudovať na miestach:

1
na miestnej komunikácii medzi parcelami 39/1 a 138/15 – súpisné číslo 32 a 31

2
na miestnej komunikácii medzi parcelami 48 a 27/1 – súpisné číslo 46 a 47
10
na miestnej komunikácii medzi parcelami 500/28 a 1/12 – súpisné číslo 163 a 306
11
na miestnej komunikácii medzi parcelami 500/43 a 125/19 - súpisné číslo 173 a 171

2. Zvýšiť bezpečnosť chodcov pri prechádzaní z jednej strany vozovky na druhú
vybudovaním priechodov pre chodcov. Priechody označiť príslušnými dopravnými
značkami.

Dopravná značka IP 6

Dopravná značka A 13
Priechody pre chodcov vybudovať na miestach:

4
cez cestu III/06551 pri autobusových zástavkách pred nákupným strediskom COOP Jednota

5
cez miestnu komunikáciu od obecného úradu pri informačných tabuliach k parku
pred nákupným strediskom COOP Jednota

7
cez cestu III/06551 od parcely č. 6/5 k lekárni - parcela č. 120/3 a 120/2 – súpisné číslo 133 a
132

9
cez miestnu komunikáciu od zdravotného strediska k spevnenej ploche pri parcele č. 1/2

3. Obmedziť pohyb chodcov po komunikáciách vybudovaním chodníka.

3
Od nákupného strediska COOP Jednota smerom na Turčiansky Peter ku križovatke
vybudovať oporný múrik ku odvodňovaciemu kanálu. V priestore medzi vozovkou
a oporným múrikom vybudovať chodník pre chodcov v šírke 1,5 m v dĺžke po trafostanicu.
Na múriku a okolo trafostanice vybudovať zábradlie. Povrch chodníka - zámková dlažba
o rozmeroch 20x10x5 cm.

8
Od východu z dvora lekárne po bránu zdravotného strediska vybudovať chodník pre chodcov
v šírke 1,5 m. Povrch chodníka – zámková dlažba o rozmeroch 20x10x5 cm.

4. Zvýšiť kvalitu a bezpečnosť prejazdu vozidiel z vozovky na súkromné pozemky
cez odvodňovací kanál.

6
Vyrobiť a osadiť atypické železobetónové poklopy na odvodňovací kanál. Umiestniť ich
oproti vjazdu k nehnuteľnostiam:
-

Pred vchodom do pošty z dôvodu pohybu zamestnancov pošty pri nakládke
a vykládke poštových zásielok
Medzi kultúrnym domom a rodinným domom č. 70 z dôvodu prístupu do kultúrneho
domu
Pred rodinným domom č. 70
Pred rodinným domom č. 72
Pred rodinným domom č. 75
Pred rodinným domom č. 133
Pred rodinným domom č. 134

5. Rekonštrukcia chodníkov

12
Asfaltový povrch na existujúcich chodníkoch, ktoré sú na parcelách KN-C 138/42, 138/43
a 138/52 vo vlastníctve obce, vymeniť za zámkovú dlažbu o rozmeroch 20x10x5 cm.

