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Sprała: ul. Wielickiej §,Krako§ie na WrSokościbud)nkó$ nr 2.r 26A

\\'odpolrierlzi na Pana pist,1,1o. przcsłanc droga e]ek|roniczna z dnia 30 października
]018 r. z \\,nioskien o podjęcie ciziałali rl re,jonic ul. Wiclickiej ],ł-2óA t zl,,iirzku
7 palko\r-anien pojazdó\r przed przcjazdem dla lower7vstó\\,iprzciścicl]l dla picszl,clr oraz
pLrstojcm na chodniku beż pozosla\rienia 1.5 nr przciścia dla picsz"r,ch plzedstaw]anl
inlbnlację rv sprarvie.

l,unkc]onariuszc sckc.jj rlLchLL drogorreg,.l tulejszego Oddziału otrzvmali do rcalizacji
po\Ą,!,ższe Zgbszenic, L]stalo0o. że u]. §ielicka ].1-]6^ jest drogą \ĄJc\\nętr7ną. na którcj nic
Irla IiNlnież Znakó\\,drogorrlch ograniczając},clr postój pojazdó\ł w 1}nr nriejscLr.

W zrłiązku z po\łJ,ższ},nl inlonluję. źc na rr skazanlm p.zez Pana obszarze nic
oborr,iazuja przepisv ustaw}.7 dnia ]0 c7cr§ca 1997 l Pra\\,o o Ruchu Dlogo\ł}!n. któle
dot)cza dróg publiczn},ch. stref zamics7kania i strcf ruchu, W chwili obecnej nie ma podsta\\
prlrwnlch do redizacji działań zarrańvch rr przcsłall}]I \\niosku,

Dodaję. źe l'unkcjorraliusze bedqc1, na nliejscu Lrzua]i. że zmiana organiZacii ruchu
na tl,m odcinku u1, uieiickiej.jesl \\,skazanir, Ustawienie Znaku dlogowego 8,]6 ,.zakaz
7atr7\,mvu,ania się". Iub znakórv D-52 .,stlet'a ruchU" i D-53 ..kclniec stre1,1 ruchu"
pozrvoliłob1, Stfażnikon nicjski]n na sklLteczną egzekucję przepisó\ł \\obec kicro*cóu,
któr7} po7osta\ł,ja]ą slvojc pojazdl rv sposób utrudniajacl,ruch inn)n] uż)lko\łnikon drogi.

Wobcc po\\,!,żsZcgo kicrownict\\,o Ocldziałrr IV Podgórz. Straż}, Nlie.jskicj \Ijasta
Krakorva zrlrricikl się z |iscmnym §nioskicm do larządu l)lóg Miasta Krakolva (darłnici
Zarzad Inliaslruklur}, KomLrnalnej i Transpoltu rł Krakorrie) za\ricraiąc}nl propozltjc
zmian1, organizacji luchu \! rejonie ul, \\'ielickiej 24-26,\. które unlożlirlill.b1,
f'unkcionariuszonr stra7!, vIi§iskje.j c4,teź Policj1 podejmowanie skuleczn},clr działari,
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