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Radny Rady Gminy
w DobrzeniuWielkim

Pan Piotr Szlapa
Wójt Gminy Dobrzeń Wielki

WNIOSEK RADNEGO

Zwtacam się z wnioskiem o podjecie dziatuh wTaZ Z Zarządem Dróg Wojewódzkich w opoiti
w zakesie zwiększenia bezpieczeństwa dla rowerzystów i pieszych na Drodze Wojewódzkiej 454
Dobrzeń Mały i Dobrzeli Wiejl;i. Na w/rv drodze w ciągu kilkunastu lat doszłodo dwóch
rv miejscowościach
gdzie jeden rowerzysta wjechałw drzewo przy ściezt.e
wypadków śmiertelnychzudziałem rotvtlizy.;lt,,''.';'
jacąc ścieŻką
rowerową zostałapotrąconapucz
rowerowej,natomiastw innym przypadltrril]ii;.l'..1,'31.lia
kierującegopojazdemi poniosłaśmierćne n..ilj-::tl.J'l:ileżyrówniez dodać,Że na wlw ściezcerowerowej
l:1óren!g.Jzienie zostałyzgtoszone,poniewaz uczestnicy
doszłodo wielu kolizji zudział'emrowerzys:..;'',,.
kolizji nie odnieśli powaznych obraŻeń' Sciezka rowerowa biegnie wzdłuŻ w/w drogi wojewódzkiej
i przecina się z ulicami gmirurymi, na których na przemian rowerzysta i kierujący pojazdem ma
pierwszeństwo.Kierujący roweremjak i samochodem,będąc narvetmieszkańcami gminy Dobrzeń Wielki,
do końca nie wiedzą na którym skrzyżowaniuścieżkirowerowej z ulicąmają pierwszeństwo. W związku
zpovtyiszym zasadnymjest jednolite oznaczęłiecałejściezkirowerowej, gdzie myśląco bezpieczei;stwu
pieszych i rowerzystów naleŻałobyoznaczyc znakami pionowymi D-6a i poziomymi P-l1 wskazujqc,Żena
'';
ściezkirowerowej przy Dtodze Wojewódzkiej 454 rowerzysta ma pierwszeństwo.
całejdługości
Zwracam sie t.ówniez z wnioskienr ciot' Wtv dr.ogi wojewódzkiej tj. rrl. opolskiej rv Dobrzeniu
ruchujest największenatereniegminy Dobrzeń Wieiki,
Małymi w Dobrzeniu Wielkim, na której ni:t,;.'''1i1i'e
gdzie znafiu1esię kilka przejść,
dla pieszycll; rlj }ltórejplesi nie czująbezpiecznie i najlepszym rozwiryan,..,:t
takich Wysppozwoli pieszym przekoczenie
byłobywybudowaniena Ww ulicy wysp ilz1,]'l.l'JLłlic:r-czenie
jezdni etapami. Takie wyspy nie stosuję sit: Vjkó lla ułatwienia dla pieszych ale równiez powoduje to
zmniejszenieprędkościprzezkierujących oraz,utrqdnieniew wyprzedzaniu się pojazdów, gdzie na ul.
opolskiej pomimo zakazuwielu kierowców r.i)'l.:ciidJtrre.newrwyprzedzania.Wybudowanie wysp azylu na
ul. opolskiej znaczntezwiększytoby bezpieczeństwodla pieszychjak i dla kierującychpojazdami'
Przypominam również, aby jak najszybciej podjąó dzlatania z Zaruqdem Dróg Wojewódzkich
w opolu w sprawie remontu ul' odrzańskiej lv Dobrzeniu Małym, bo jak wiadomo Ze Strony gminy tt.ł',rją
pracę nad projektem częściul. odrzańskiej naleiącej do gminy, a nic nie wiadęmo czy Zaruąd Dtóg
Wojewódzkich podjąłjakieśdziałania,a remont połowyul. odrzańskiej mija się z celem.
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