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Biuro
Prezydenta Miasta Gliwice
ul. Zwycięstwa 21
44-100 Gliwice 

Dotyczy:   poprawy bezpieczeństwa na skrzyżowaniu ul. Pawła Strzeleckiego
                  z ul. Ignacego Domeyki .

Szanowni Państwo!

Zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o pilną interwencję u stosownych służb miejskich,
której celem będzie poprawa bezpieczeństwa drogowego na skrzyżowaniu ulicy Pawła Strzeleckiego
z ulicą Ignacego Domeyki.
Obecny stan przedstawiają dwa poniższe zdjęcia (źródło - Google Earth):

Jadąc ul. Strzeleckiego, kierujący odnosi wrażenie, że znajduje się na ulicy z pierwszeństwem
przejazdu, jest to szeroka ulica z nawierzchnią z kostki betonowej, niestety brak na niej jakichkolwiek
znaków  (zarówno  pionowych,  jak  i  poziomych)  informujących  o  dojeździe  do  skrzyżowania  z  ulicą
równorzędną (brak znaku A-5).

Podobna sytuacja,  jeśli  idzie  o  oznakowanie,  występuje  jadąc  ul.  Domeyki,  tutaj  także  brak
jakiegokolwiek oznakowania (jasne pasy na zdjęciu pochodzą z aplikacji Street View).
Bardzo często  zdarza  się,  że  kierowcy  jadący  pierwszy  raz  ulicą  Strzeleckiego są  zaskakiwani  przez
samochód wyjeżdżający z teoretycznie podporządkowanej ul. Domeyki.

W związku z powyższym, zwracamy się z usilną prośbą o zaprowadzenie porządku prawnego na
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wymienionym skrzyżowaniu, poprzez ustanowienie jednoznacznego oznakowania w jego obrębie.

Postulujemy ustawienie następujących znaków drogowych:

1. na  ulicy  Pawła  Strzeleckiego,  przed  dojazdem  do  ul.  Ignacego  Domeyki,  znaku  A-6b –
w odległości zgodnej z obowiązującymi przepisami,

2. u  wylotu  na  ul.  Ignacego  Domeyki,  znaku  A-7  -  w  odległości  zgodnej  z  obowiązującymi
przepisami.

Wybór  tego  rodzaju  oznakowania  (znaki  A-6B  i  A-7)  W  sposób  jednoznaczny  uporządkuje
sytuację na omawianym skrzyżowaniu i spowoduje zmniejszenie zagrożenia zaistnienia kolizji drogowej
W obrębie tego skrzyżowania.

Z góry dziękujemy za zajęcie się tą sprawą.

 
   W imieniu Zarządu SSK "Żerniki"

 

Do Wiadomości:
1. Komenda Miejska Policji W Gliwicach
2. Komendant Straży Miejskiej W Gliwicach
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