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dotyczy: wprowadzenia zakazu parkowania i postoju na ul. Kmicica po stronie zachodniej,
Rumianl-:owej od nr 34 do skrzyżowania z ul. Zagłoby po południowej stronie, ul. Objazdowej
na odcinkach od nr 54 do nr 44 i od nr 10 do skrzyżowania z ul. Zernicka.

W odpowiedzi na pismo z dnia 17 marca 2021r. Wydział Inżynierii Miejskiej Urzędu
Miejskiego Wrocławia, przedstawia swoje stanowisko w sprawie.
Znak B-36 „zakaz zatrzymywania się” postrzegany jest jako bardzo uciążliwy dla
kierowców umieszcza się jedynie w niezbędnych, uzasadnionych warunkami ruchu
przypadkach. Znak ten wprowadza się w miastach na ulicach układu podstawowe-
go, na których nawet chwilowe unieruchomienie pojazdu może spowodować po-
gorszenie płynności ruchu i zmniejszenie przepustowości ulicy.
W przypadku omawianych ulic sytuacja taka nie występuje. Przepisy prawa o ru-
chu drogowym jednoznacznie określają zastosowanie znaku B-36. Nie jest on
przewidziany, jako narzędzie do eliminacji niewłaściwego parkowania pojazdów.
Wobec jednoznacznego określenia zasad ruchu i postoju pojazdów na przedmioto-
wych ulicach wspomaganie tych zasad zapomocą dodatkowego oznakowania pio-
nowego nie znajduje uzasadnienia
Omawiane ulice położone są w strefie ruchu uspokojonego (ograniczenie prędko-
ści do 30 km/h - znak, B-43/44) i przenoszą głównie ruch lokalny, a zaparkowane
na pasie ruchu samochody przyczyniają się do uspokojenia ruchu w rejonie.
Przedmiotowy wniosek dotyczy eliminacji nieprawidłowych zachowań przez kieru-
jących, wynikających z nieprzestrzeganie podstawowych zasad ruchu drogowego,
a nie błędnych rozwiązań w zakresie jego organizacji wymagających zmian. Fakt
ten jest bezpośrednią przyczyną ewentualnych utrudnień w tym rejonie i nie ma to
związku z oznakowaniem czy warunkami drogowymi.
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