PREZYDENT MIASTA
Piekary Sląskle

Piekary Śląskie, dnia 14 lipca 2014r.

ORo.0003.4.2014

Pan
Tadeusz Wieczorek
Radny Rady Miasta Piekary Śląskie

W uzupełnieniu

pisma ORo.0003.4.2014

z dnia 28 kwietnia 2014r. w sprawie odpowiedzi

na

interpelacje i wnioski złożone przez radnych na XXXVIII sesji Rady Miasta Piekary Śląskie w dniu 27
marca 2014 r., w załączeniu
Wydziału Ruchu Drogowego

przesyłam

pismo nr I.dz.R-499/14

z dnia 5 lipca 2014r. Naczelnika

Komendy Miejskiej Policji w Piekarach Śląskich.
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URZĄD MIASTA PIEKARY ŚĄSKIE
Wydział Organizacyjny
41-940 Piekary Śląskie, ul, Bytomska 84
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W odpowiedzi na pismo o l.dz. Oro.0003.4.2014 dotyczące złożonego przez
Radnego Tadeusza Wieczorka wniosku o przeprowadzenie kontroli prędkości pojazdów - w
szczególności samochodów ciężarowych - przemieszcżających się ulicą Roździeńskiego w
kierunku Bytomia, w rejonie tak zwanego osiedla awaryjnego, informuję, że policjanci
Wydziału Ruchu Drogowego tut. komendy byli zadaniowani w przedmiotowym zakresie.
Jak wskazują efekty prowadzonych kontroli prędkości w podanym przez Radnego
Tadeusza Wieczorka rejonie, a także relacje przedstawiane przez policjantów wykonujących
czynności z tym związane, ruch pojazdów na ulicy Roździeńskiego, w rejonie "osiedla
awaryjnego" jest bardzo umiarkowany,
a ruch pojazdów ciężarowych minimalny.
Prowadzone kontrole prędkości w ostatnim czasie pozwoliły na ujawnienie 2 wykroczeń
związanych z przekroczeniem dopuszczalnej prędkości., popełnionych przez kierujących
samochodami osobowymi.
Powyższe informację przekazuję w celu służbowego wykorzystania.

I~ACZ

',\w<

WiDZIALU F<UC~
KMP W PIEKA

Wyk w 2 egz RKJRK
Egz m 1 - Adresat
Egz nr 2 - aJa

podkom

Rabe

ROGOWEGO
H ŚLĄSKICH

KLIMEK

