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Wg/ Rozdzielnika

Zarząd Dróg Powiatowych w Bielsku-Białej przesyław załączeniu notatkę służbową z

wizji lokalnej, która odb,vła się w dniu 77 marca2021 r. w ciągu drogi pow-iatorł,ej nr 4413S
ulicy Zdrojowej w Jaworzu.
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NOTATKA SŁUŻBOWA
rv

zwizji lokalncj w dniu 17 marca 202l r.
ciągu drogi powiatowej nr 44135 ul. Zdrojowej w Jaworzu.

Obecni na wizj i rvedług załączonej l i sty obecności,

Na sPotkaniu w dniu

17

.03.2021 r. został przeanalizowany wniosek w sprawie popra\ly

bezPieczeństwa w ciągu ul, Zdrojou,ej w Jarvorzu w rejonie
skrzvzorł,ani a

z

drogągminną ulicą

Pod Harendą, Podczas sPotkania zarvnioskorvano o sprawdzenie
możliwościuyznaczenia przejścia
dla PieszYch, usPokojenie ruchu na łuku drogi, rł,vkonanie
barier energochłonnych oraz ewentua|ną

przebudowę drogi rv celu wyprostow,ania łuku drogi.

Na wizji

sPrawdzono istniejącą infrastrukrurę drogową

na w/w odcinktr drogi powiatorvej

i

stwierdzono, co następuje:

r w

celu wYznaczenia PrzejŚcia dla pieszl"ch rv rejonie skrzyźorvania konieczne byłoby

zarurorvanie rowu, budowa chodnika. przeniesienia przystankórv
autobusorłych względem

o

srł'ojej obecnej lokalizacji oraz rłl,konanie <loświetlenia
przejściadla pieszych,

usPokojetiie ruchu Po?rzez zastosowanie fizycznych środkórv
w fonnie progów wyspowy,ch
Przed łukiem drogi nie jest mozlirve ze względu na tlsytuovl,anie przl,stankórł, komunikacji
PasaŹerskiej. Natomiast zlokalizowanie progórv zbvt rvcześnie przedmiejscem gdzie dochodzi
do Przekraczania dopuszczalnej prędkoścido 40 km/godz. nie spełniłoby
swojej funkcji.

'

Zastosowanie wYniesionej tarczy skrz-vzowani a na
skrryżowaniu

z ul. Pod Harendą mogłoby
sie PrzYcz,vnió do zrvolnienia ruchu przed łukiem drogi oraz poprawic bezpieczeństwo

pieszych poruszajacych się w obrębie skrzyżowania,

'

brak mozlirvoŚci zabicia barier drogowych na łuku drogi
z urł,agi na zbytmałą szerokośc ciągu
dla pieszych.

przedstawiciel wydziału
Ruchu Drogorvego poinformował o statys§ce kolizji i wy.padkórł,

drogorwch,

z

której wYnika ze głównym problemem jest nie przestrzeganie obowiązującego

ograniczenia prędkościco powoduje wy,padanie na łrrku z
drogi.

Biorąc Pod uwagę PowyŻsze Konlis_ia ustaliła. ze rv cęlu
uspokojenia ruchu
zastosowanie mozlirłych rozwiązań.

Sporządziła:
Agnieszka Kopiczko
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