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Dyrektorze ZIKiT odwagi [Komentarz]

Widok na Pocztę Główną fot. Krzysztof Kalinowski/LoveKraków.pl

Aleksander Miszalski, radny ze Starego Miasta, zgłosił do prezydenta Krakowa interpelacje ws.
zamontowania separatorów na ulicy Starowiślnej. Radny chciał, aby specjalne betonowe pasy oddzielały
torowisko od jezdni. Tłumaczył, że takie działania doprowadzą do zwiększenia prędkości
przemieszczania się tramwajów na odcinku pomiędzy przystankami Poczta Główna i Starowiślna.

Urzędnicy Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu przygotowali do prezydenta Krakowa odpowiedź na
pismo Miszalskiego. W dokumencie można przeczytać, że ulica Starowiślna znajduje się w strefie płatnego
parkowania oraz istnieją zatoczki, w których można wyłącznie pozostawić swój pojazd.

Pracownicy miejskiej jednostki stwierdzają także, że wyznaczone są miejsca dla pojazdów z napisem
„zaopatrzenie”. Urzędnicy przyznają, że „zdarzają się przypadki zatrzymania samochodu dostawczego na pasie
ruchu, na światłach awaryjnych, w przypadku zajętego miejsca zaopatrzeniowego”.

W przypadku występowania takiego zdarzenia, inne samochody wjeżdżają na torowisko i omijają pojazd stojący
na światłach awaryjnych. Jednak urzędnicy wyjątkowo słabo przeanalizowali sytuację przedstawioną przez
radnego. Największy problem występuje w godzinach porannych (od 7 do 8) oraz popołudniowych. Wszystko za
sprawą rodziców, którzy samochodami dowożą dzieci do Szkoły Podstawowej nr 159 Sióstr Urszulanek.

Na ulicy, w godzinach porannych, na odcinku 100 metrów potrafi stać po 20 samochodów. Kierowcy włączają
światła awaryjne i na kilka minut opuszczają swój pojazd, aby odprowadzić pociechę pod klasę. Tym samym
blokują pas ruchu na ulicy Starowiślnej.
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Do pracy mogłaby wziąć się straż miejska. Wystarczy egzekwować przepisy Kodeksu drogowego. Artykuł 46,
ust. 4, który mówi, że „Kierujący pojazdem jest obowiązany stosować sposób zatrzymania lub postoju wskazany
znakami drogowymi”. Tutaj zastosowanie mają także przepisy ustawy o drogach publicznych (paragrafy
dotyczące strefy płatnego parkowania). Dla przypomnienia, na obszarze, gdzie obowiązuje strefa, można
zostawić samochód tylko w miejscu wyznaczonym znakiem D-18 (parking).

Kolejna rada, zasugerowana również przez naszego czytelnika. Artykuł 49, ust. 2 pkt. 2 Kodeksu drogowego
zabrania parkowania „w miejscu utrudniającym dostęp do innego prawidłowo zaparkowanego pojazdu lub wyjazd
tego pojazdu”.

Liczę, że dyrektor ZIKiT zdecyduje się na zastosowanie separatora na ulicy Starowiślnej. Czytelników chcących
wypominać mi w komentarzach, że kieruję się partykularnym interesem (tak, tak – siedziba redakcji
LoveKraków.pl znajduje się naprzeciwko Poczty Głównej), mogę zapewnić, że nie tylko ja poruszający się
tramwajem po ulicy Starowiślnej odczuję przyspieszenie na swojej trasie. Skorzystają z tego pasażerowie innych
linii tramwajowych.


	Dyrektorze ZIKiT odwagi [Komentarz]

