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W odpowiedzi na interpelację zgłoszoną na Sesji Rady Miasta w dniu 27 lutego br.
w  sprawie  wprowadzenia  zmiany  organizacji  ruchu  w zakresie  parkowania  pojazdów  na
ulicy w obrębie targowiska na os. Dobrzec, uprzejmie informuję jak niżej.

Po obu stronach przedmiotowej ulicy obowiązuje zakaz zatrzymywania się pojazdów
wynikający  z  umieszczonych  znaków  B-36  ,,zakaz  zatrzymywania  się  pojazdów”.  Poza
jezdnią  ulicy  gdzie  pozwalały  na  to  warunki  wyznaczone  zostały  miejsca  postojowe  dla
samochodów osobowych, z których korzystają zarówno mieszkańcy okolicznych posesji  jak
i przyjezdni klienci targowiska. Mimo tego, część kierowców parkowała pojazdy w sposób
niezgodny z obowiązującym oznakowaniem i przepisami ogólnymi ustawy Prawo o ruchu
drogowym.   Sytuacja  taka  miała  miejsce  w soboty,  a  także  w okresach poprzedzających
święta w godzinach funkcjonowania przyległego targowiska. Takie zachowanie kierowców
powodowało nie tylko utrudnienia w przejeździe ulicą ale również zastawianie chodników
przez  samochody  i  znaczne  ograniczenie  wzajemnej  widoczności  pieszy  –  kierowca,
powodując  zagrożenie  bezpieczeństwa w ruchu drogowym. W związku z powyższym, po
licznych interwencjach Komendy Miejskiej  Policji  i  Straży Miejskiej  Kalisza,  w ostatnich
latach Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji umieścił w kilku miejscach słupki blokujące, które
fizycznie uniemożliwiły kierowcom parkowanie w niedozwolonych miejscach i niezgodnie
z przepisami. Wprowadzone rozwiązanie uporządkowało ruch pojazdów na ulicy, eliminując,
a co najmniej w znaczący sposób ograniczając wcześniejsze zagrożenie.

Mając  na  uwadze  powyżej  określone  uwarunkowania  i  okoliczności,  nie  znajduję
uzasadnienia  co  do  wprowadzenia  zmian  wg  propozycji  określonej  przez  Pana  radnego
w interpelacji. 

Jednocześnie  pragnę  poinformować,  że  w  br.  zaplanowany  został remont
przedmiotowej ulicy na odcinku od wjazdu na targowisko do skrzyżowania z ul.  Prymasa
Stefana Wyszyńskiego. Zadanie planowane jest do realizacji we współpracy ze Spółdzielnią
Mieszkaniową  „Dobrzec”,  która  z  własnych  środków  zainteresowana  jest  utworzeniem
nowych  miejsc  postojowych  na  należących  do  spółdzielni  terenach  przylegających  do
przedmiotowej ulicy.




