
Od: Wojciech Kiljańczyk <wojciech.kiljanczyk@gmail.com>
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Do: Klaudia Korduła-Krybus <rada.miasta@um.rybnik.pl>

Temat: 2019/64331 - Interpelacja w sprawie ruchu na ulicy Dworek (Od: Wojciech Kiljańczyk <wojciech.kiljanczyk@gmail.com>)

Sprawa: BR.0003.155.2019

Szanowny Panie Prezydencie,
 
w związku ze zgłoszeniami Rady Dzielnicy Śródmieście, a także mieszkańców bloków i domów prywatnych zlokalizowanych wzdłuż ulicy
Dworek, proszę o odpowiedź na następujące pytania:
1) czy istnieje projekt remontu ulicy Dworek?
2) czy istnieje możliwość wprowadzenia na ulicy Dworek ograniczenia prędkości do 40 km/h?
3) czy istnieje możliwość wprowadzenia doraźnych kontroli samochodów ciężarowych (często tirów), które łamią zakaz poruszania się
samochodów o wielkich gabarytach wzdłuż wskazanej arterii?
4) czy istnieje możliwość przesunięcia pasów, które są zlokalizowane na ul. Dworek naprzeciwko dawnej siedziby Signum Magnum?
 
Pytania wynikają z bardzo wysokiego natężenia ruchu w tej okolicy. Jednocześnie, w mapach Google, pokazywany jest skrót ruchu
tranzytowego prowadzący przez ulicę Dworek w kierunku Wodzisławia Śląskiego. Niniejsze pytania to efekt troski o bezpieczeństwo
mieszkańców.
 
Z poważaniem 
Wojciech Kiljańczyk
 
P Please consider your environmental responsibility before prin�ng this e-mail /Pomyśl o środowisku zanim wydrukujesz ten e-mail

 

Niniejsza wiadomość oraz wszelkie załączone do niej pliki mogą być poufne i mogą podlegać ochronie prawnej. Jeżeli nie jest Pan/Pani zamierzonym adresatem powyższej wiadomości nie może jej

Pan/Pani ujawniać, kopiować, rozpowszechniać, ani też w żaden inny sposób udostępniać lub wykorzystywać. O błędnym zaadresowaniu wiadomości prosimy niezwłocznie powiadomić nadawcę i

usunąć wiadomość. Nadawca nie jest odpowiedzialny za jakiekolwiek błędy lub luki w tej wiadomości, które mogą powstać w wyniku jej transmisji.
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