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HAVÁRIA S TRAGICKÝM KONCOM
Piati muži z nášho okresu vracajúci sa z práce zo Spišskej Novej Vsi boli v noci na pondelok 5.
decembra úèastníkmi tragickej dopravnej nehody v Prešove. V èase
okolo 2.25 hodiny viedol po Vranovskej ulici v smere na Vranov
35-roèný muž z Nižného Hrabovca osobné motorové vozidlo Nissan Sunny. Pod¾a vyjadrenia kpt.
Mgr. Daniela Džobaníka z oddelenia komunikácie a prevencie Krajského riadite¾stva Policajného zboru v Prešove, vodiè sa pravdepodobne dostatoène nevenoval vedeniu vozidla, zišiel zo svojho jazdného pruhu z cesty vpravo a narazil do ståpa verejného osvetlenia.
Spolu s vodièom boli v aute aj štyria muži ako spolujazdci. Pri nehode utrpel 49-roèný muž, otec štyroch detí zo Sedlísk, ktorý sedel
na sedadle ved¾a vodièa, ažké

ÏALŠIA KOLÍZIA NÁKLADNÝCH ÁUT NA CESTE I/18
Vo štvrtok nadránom 8. decembra o 3.45 hodine sa na úzkej
ceste I. triedy medzi Hlinným a
Èiernym nad Top¾ou zrazili dva
kamióny a jedno dodávkové vozidlo. Všetci traja vodièi utrpeli
vážne zranenia. Jedného z nich
museli privolaní hasièi vystrihnú z
kabíny pomocou hydraulických
nožníc a záchranári ho s ažkými
zraneniami previezli do nemocnice.
Z jedného kamióna sa na cestu a
do svahu vysypal tovar, prevažne
nealkoholické nápoje. Tento úsek
cesty bol neprejazdný dva a pol
hodiny a až potom policajti otvorili
jeden jazdný pruh. Cesta bola úpl-

ne prejazdná až vo veèerných hodinách. Príèiny dopravnej nehody
sú v štádiu šetrenia. Faktom je, že
v noci na štvrtok sa na našich
cestách tvorila po¾adovica.
Úsek cesty medzi križovatkou
na Vyšný Žipov a obcou Èierne
nad Top¾ou patrí medzi najnebezpeènejšie v našom okrese. Svoj
život tu pred èasom položila aj
mladá dvojica Juraj a Nikola v osobnom aute, do ktorých z protismeru po vyjdení z nebezpeènej
zákruty v ich jazdnom pruhu narazil vodiè Škody Octavia z Rakovca nad Ondavou. Okresný súd
v Humennom nedávno odsúdil toh-

to vodièa na dva roky väzenia nepodmieneène. Rozsudok ešte nenadobudol právoplatnos, lebo zaobera sa ním bude odvolací Krajský súd v Prešove.
Èasté havárie na tejto komunikácii oznaèenej ako cesta I. triedy,
hoci tieto parametre zïaleka nespåòa, sú vážnym dôvodom na urýchlenie výstavby novej rýchlostnej komunikácie medzi Lipníkmi a
Sninou. Prípravné konania už zaèali, vrátane posudzovania južného obchvatu Vranova, o ktorom
budú zainteresovaní jedna v utorok 13. decembra o 9. hodine vo
ve¾kej zasadaèke MsÚ Vranove.

zranenia, ktorým po prevoze do
nemocnice pod¾ahol. Ostatní traja
spolujazdci a taktiež aj vodiè utrpeli
ažké zranenia s práceneschopnosou viac ako 6 týždòov. Dychová skúška na alkohol bola u vodièa
negatívna. Hmotná škoda bola vyèíslená na 2000 eur. Nehodu, pri
ktorej museli zasahova aj hasièi,
vyšetruje prešovský policajný vyšetrovate¾, ktorý zaèal trestné stíhanie pre preèin usmrtenia a ažkého ublíženia na zdraví.
(pz)

