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26.01.2019
Pana Dariusza Wencepla
przejścia
przez
zawęźenia
wykonania
ul. Nowokościelną oraz
w sprawie wybudowania wyniesionego
jezdni ul. Mikołowskiej wraz z budową azylu dla pieszych informuję, źewdniu 30.01.2020 odbyło
Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, na którym rozpatrzono
się posiedzenie Komisji

odpowiadając

interpelacje radnego

ds.

m.in. przedmiotowe sprawy.
Komisja, w skład której wchodzą m,in. przedstawiciele słuźbmundurowych Straży Miejskiej
i policji, Wydziału Komunikacji oraz tut. Zarządu informuje, że wykonanie zmiany na ul. Mikołowskiej
planowane jest w tym roku.
odnośnie wykonania wyniesionego przejścia pęez ul. Nowokościelną informujemy,
że przedmiotowa ulica objęta,jest strefą ograniczonej prędkości do 30km/h, Są na niej zabudowane

progi zwalniające. W oqtatnim roku na ul. Nowokościelnej uporządkowano postój, odsuwając
go od pzedmiotowego przejścia, wykonano oznakowanie pionowe B.36 (zakaz zatrzymywania się)
przed przejściemoraz oznakowanie poziome w postaci napisu ,,30" przypominającego kierowcom
o obowiązującym w dzielnicy ograniczeniu prędkości.

lnformujemy jednocześnie, że analizując mapę wypadkowości na podstawie danych uzyskanych

w Wydziale Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji należy zauważyó, że przedmiotowe przejście

jest bezpieczne (1 kolizja w ciągu ostatnich 5 lat). Na bieząco prowadzona jest analiza
bezpieczeństwa na drogach w mieście.To na ich podstawie dokonywane są zmiany układu
komunikacyjnego, Tut. ZarzĄd będzie na bieząco obserwował przedmiotowy rejon i nie wyklucza
wprowadzenia przedmiotowej zmiany w przyszłościpodczas remontu lub modernizacji układu
drogowego w przedmiotowym rejonie.
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Zgodnie z ań, 13 ogólnego rozporządzeni3 o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), informujemy, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Zarządu Ulic Mostów w Tychach z siedzibą w Tychach,
ul. Budowlanych 59, 43-100 Tychy,,email: daneosobowe@mzuim.tvchv.p|. lnspektor ochrony Danych - Arkadiusz Pastuszka.
2) Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treściswoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania. Jeśliuzna Pani/Pan, iżprzelwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO, pzysługuje
Pani/Panu prawo Wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu ochrony Danych osobowych.
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Więcej o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o pźysługujących
Pani/Panu pĘwań z h7n zniiązanyń na sfonie;
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