ROŻ/02/03/2017

Gliwice, dnia 27.02.2017r.

Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach
ul. Płowiecka 31
44-121 Gliwice
Dotyczy:

Państwa pisma nr ZDM_423.427.2016_AJ,
będącego odpowiedzią na nasze pismo ROŻ/11/01/2016

Szanowni Państwo!
W odpowiedzi na w/w pismo, uprzejmie informujemy, że będziemy polemizować z Państwa propozycjami. Chcielibyśmy zwrócić uwagę na to, iż wytyczenie jedynie namalowanych na asfalcie pasów, w miejsce
fizycznie wykonanej wysepki o niezerowych wymiarach pionowych, która by uniemożliwiała bezkarny wjazd na
jej teren, całkowicie mija się z celem. Uważamy, że niektórzy kierowcy, nie przestrzegający przepisów drogowych,
w dalszym ciągu będą sobie „skracać” drogę przejeżdżając na ukos przez namalowaną wysepkę.
Poprzez wybudowanie normalnej wysepki, chcemy wyeliminować takie właśnie zachowania. Dlatego
ponownie postulujemy wykonanie wysepki o stosownej wysokości, okolonej krawężnikami, które uniemożliwią
przejazd przez nią, bez uszkodzenia samochodu.
Proszę wziąć pod uwagę także to, że kierowcy autobusów MPK, mając możliwość przejazdu przez jedynie
namalowaną wysepkę, będą z tej możliwości korzystali z pełną premedytacją. Z dotychczasowych obserwacji
sądzimy, że większość kierowców MPK nie będzie objeżdżała takiej „wysepki”, aby prawidłowo włączyć się do
ruchu, tylko pojedzie na wprost, poprzez namalowane pasy.
Chcielibyśmy zwrócić uwagę na jeszcze jeden dosyć istotny problem, szczególnie w okresie zimowym.
Dotyczy on postoju autobusów przed podjechaniem na przystanek. Wówczas autobusy oczekują na kolejny kurs
z włączonymi silnikami. Nie należy się temu zbytnio dziwić – po wyłączeniu silnika, temperatura wewnątrz autobusu gwałtownie spada, a może się zdarzyć, że autobusu nie będzie można w ogóle uruchomić.
Obecnie większość autobusów zatrzymuje się i parkuje, niejako równolegle do ul. Gdyńskiej, w kierunku
wschód-zachód. W związku z tym prosimy o wytyczenie miejsc postojowych w kierunku północ-południe,
na końcu zatoki dla autobusów. Takie rozwiązanie spowoduje, że spaliny emitowane z rur wydechowych będą
skierowane na północ, w kierunku pól, a nie na zabudowania, w których przebywają ludzie. Szczególnie chodzi
o mieszkańców ul. Wigilijnej 54, tuż przy zatoce autobusowej.
Jeszcze raz bardzo prosimy o ponowną analizę proponowanych przez
Państwa rozwiązań i przychylny stosunek do naszych propozycji.
W imieniu Rady Osiedla Żerniki:

Otrzymują:
1. Adresat
2. V-ce Prezydent Miasta Gliwice, Pan Adam Neumann
3. II Komisariat Policji w Gliwicach
4. a/a.

Uprzejmie informujemy, że ten list oraz odpowiedź na niego, zostaną umieszczone na stronie internetowej Rady Osiedla: http://zerniki.gliwice.pl

