
Stowarzyszenie

Kraków Miastem Rowerów

Znak sprawy: KMR/71/2018                                                                  Kraków, dn. 5 czerwca 2018r.

Straż Miejska Miasta Krakowa
ul. Dobrego Pasterza 116, 31-416 Kraków 

dot. kontroli wjazdu, przejazdu (!) i parkowania na ul. Reymana

Szanowni Państwo!

Na  obu  końcach  ul.  Reymana  w  Krakowie  na  odcinku  około  30m  obowiązuje  zakaz  ruchu
pojazdów  z  wyłączeniem  rowerów  i pojazdów  uprawnionych  dojeżdżających  do  parkingu  TS
Wisła.  Na  pozostałej  długości  ulicy  jest  zakaz  ruchu  pojazdów  wynikający  z oznakowania
pionowego (C-13|C-16 bez żadnych wyłączeń). Ulica ta stanowi ciąg pieszo-rowerowy. Tymczasem
na ulicy tej obserwujemy regularnie, nawet kilkanaście razy na godzinę wykroczenia:

• wjazd samochodów nieuprawnionych za zakaz B-1

• parkowanie samochodów nieuprawnionych za zakazem ruchu B-1
• przejazd całą długością ul. Reymana samochodów ciągiem pieszo-rowerowym (!!!)

• parkowanie na ciągu pieszo-rowerowym

Zwracamy się z wnioskiem o podjęcie regularnych działań kontrolnych na w/w ulicy mających na
celu  wyeliminowanie wyżej opisanych przypadków łamania prawa przez kierujących pojazdami.

Prosimy o przekazanie w odpowiedzi na ten wniosek informacji, jakie działania podjęła Państwa
jednostka  z  wyszczególnieniem  dni  oraz  liczby  podjętych  działań  i  zastosowanych  środków
zaradczych względem kierujących za okres miesiąca od otrzymania niniejszego wniosku.

Załączamy  zdjęcia  z  przedmiotowego  miejsca  oraz  widok  Krajowej  Mapy  Zagrożeń
Bezpieczeństwa potwierdzający nagminne łamanie prawa przez kierujących w tym miejscu.
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Z poważaniem,
Za Zarząd Stowarzyszenia,

Krzysztof Nil Ryba
/podpisano elektronicznie/

Oświadczenie
Korespondencję w tej sprawie proszę kierować do mnie za pomocą środków komunikacji elektronicznej zgodnie z art. 
39' ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z 
późn. zm.). 

Otrzymują:

• Adresat  
• a/a
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