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JDVM 2012

Statistické vyhodnocení nehodovosti v
silničním provozu na vybrané lokalitě

Období: 01.06.2012 - 01.10.2012
Obce ve vybrané lokalitě: Praha (Hlavní město Praha)

Všeobecný přehled o nehodách v zadané lokalitě

Počet nehod celkem 28

Počet nehod s následky na zdraví 4

Počet usmrcených osob (do 24 hodin od nehody) 0

Počet těžce zraněných osob 0

Počet lehce zraněných osob 5

Počet nehod pod vlivem alkoholu 0
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JDVM 2012

Statistika nehod v zadané lokalitě podle jednotlivých dnů v týdnu

Počet nehod v pondělí 6

Počet nehod v úterý 5

Počet nehod ve středu 2

Počet nehod ve čtvrtek 4

Počet nehod v pátek 6

Počet nehod v sobotu 2

Počet nehod v neděli 3

Statistika nehod v zadané lokalitě za zhoršené viditelnosti

Zhoršená viditelnost - počet nehod 0

Zhoršená viditelnost - počet nehod s následky na zdraví 0

Zhoršená viditelnost - počet usmrcených osob (do 24 hodin od nehody) 0

Zhoršená viditelnost - počet těžce zraněných osob 0

Zhoršená viditelnost - počet lehce zraněných osob 0

Zhoršená viditelnost - počet nehod pod vlivem alkoholu 0

Statistika nehod v zadané lokalitě podle druhu pevné překážky

nepřichází v úvahu, nejde o srážku s pev.překážkou 23

sloup - telefonní, veř.osvětlení, el.vedení apod. 2

odrazník, patník, sloupek, dopr.značky apod. 2

svodidlo 1

Statistika nehod v zadané lokalitě podle stavu komunikace

dobrý, bez závad 27

jiný (neuvedený) stav nebo závada komunikace 1

Statistika nehod v zadané lokalitě podle viditelnosti

ve dne, viditelnost nezhoršená vlivem povětrnostních podmínek 25

v noci - s veřejným osvětlením,viditelnost nezhoršená vlivem povětrnostních podmínek 3

Statistika nehod v zadané lokalitě podle rozhledových poměrů

dobré 28

Statistika nehod v zadané lokalitě podle specifických míst a objektů v místě nehody

žádné nebo žádné z uvedených 24

v blízkosti přechodu pro chodce (do 20 m) 2

most, nadjezd, podjezd, tunel 2

Statistika nehod v zadané lokalitě podle chování chodce

žádné z uvedených 28

Statistika nehod v zadané lokalitě podle situace v místě nehody

jiná situace 28


