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Dotyczy: ograniczenia wjazdu pojazdów o DMCpowyżej 9 ton na ul. Miłoszycką

W odpowiedzi na Państwa wniosek o ograniczenie wjazdu pojazdów o DMC po-
wyżej 9 ton na ul. Miłoszycką Wydział Inżynierii Miejskiej uprzejmie informuje,
że po przeanalizowaniu wniosku, sporządził projekt eliminujący ruch ciężki z ul.
Miłoszyckiej. Projekt przewiduje montaż znaków B-S ( zakaz wjazdu pojaz-
dów ci żarowych o DMC 9 ton) na ul. Miłoszyckiej w obrębie skrzyżowania z ul.
Mydlaną i Kowalska - w kierunku do granicy miasta oraz w obrębie skrzyżowa-
nia z ul. Swojczycka - kierunek do miasta a także na skrzyżowaniu ul. Swoj-
czycka i Ludowa. Pojazdy o DMC powyżej 9 ton prowadzące obsługę bytową
mieszkańców ( dowóz węgla, wywóz śmieci. .. ) będą mogły wjechać na ul. Miło-
szycką poprzez ul. Ludowa. Od strony ulicy Swojczyckiej pod znakami B-S
umieszczone zostały tabliczki o treści" Nie dotyczy obsługi bytowej mieszkań-
ców". Dodatkowo na ulicy Mydlanej na odcinku od skrzyżowania z ul. Kowalską
do wjazdu do VOLVO, zaprojektowano znaki A - 30 ( inne niebezpieczeństwo) z
tabliczką .Plesi" w celu ostrzeżenia kierowców o pieszych poruszających się po-
boczem jezdni.
Przedmiotowy projekt został zaopiniowany i zatwierdzony na posiedzeniu Komi-
sji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w dniu 7 kwietnia 2011 r. W dniu tym
został przekazany do zarządu drogi do realizacji. ZDiUM zlecił firmie wykonaw-
czej wdrożenie w terenie z datą do dnia 18 kwietnia.
Działania te winny wyeliminować uciążliwości związane z przejazdem ciężkich
pojazdów ulicą Miłoszycką
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