Krzysztof Kraus
Radny Rady Miasta Katowice
Katowice, dn. 18 czerwca 2019 r.

Szanowny Pan
dr Marcin Krupa
Prezydent Miasta Katowice
za pośrednictwem
Przewodniczącego
Rady Miasta Katowice

INTERPELACJA nr 34/2019
ws. wykonania łącznika drogowego od nieruchomości przy ul. Obroki 51/53 do
głównej osi ulicy Obroki na Osiedlu Witosa

Szanowny Panie Prezydencie,
na podstawie art 24 ust. 3 i 4 ustawy o samorządzie gminnym składam interpelację
w sprawie wykonania łącznika drogowego od nieruchomości przy ul. Obroki 51/53 do
głównej osi ulicy Obroki na Osiedlu Witosa.
Mieszkańcy ul. Obroki (od nru 51 do 63abc) posiadają jeden wąski wyjazd do
głównego ciągu komunikacyjnego (ul. Obroki w orientacji wschód-zachód).

W związku ze stale rosnąca liczbą samochodów, jak i ze względu na utrudnienia przy
korzystaniu z obecnego wyjazdu (w jego ciągu ulokowane są altany śmietnikowe
i kontenery na odpady segregowane), pożądanym byłoby umożliwienie
alternatywnego, drugiego wyjazdu z powyższego terenu obejmującego 24 klatki
schodowe (ponad 400 mieszkań) we wskazanym na czerwono miejscu, w
sąsiedztwie posesji nr 51. Chodzi o jednokierunkowy łącznik z wyjazdem w formie
prawoskrętu.
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Krzysztof Kraus
Radny Rady Miasta Katowice
Działka, na której łącznik należałoby wybudować, stanowi własność Miasta
Katowice.
Przy okazji chcę nadmienić, że w powyższym miejscu istniał wyjazd do ul. Obroki
(prawoskrętem) na wysokości posesji nr 51. Z czasem wyjazd został zamknięty ze
względu na wykorzystujące go jako miejsce postojowe samochody ciężarowe
oczekujące na załadunek węgla z niegdyś funkcjonującej KWK Kleofas. Ślad
dawnego wyjazdu nadal jest zauważalny w powyższym terenie.
Uprzejmie proszę o podjęcie pilnej interwencji w sprawie oraz poinformowanie mnie
o podjętych działaniach.
Z wyrazami szacunku
Krzysztof Kraus
/-/
Radny Rady Miasta Katowice
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Podpis 2

Podpis prawidłowy Profilem Zaufanym ePUAP.
Walidacja podpisu wykonana na podstawie weryfikacji integralności i autentyczności pieczęci
elektronicznej Ministra Cyfryzacji, zgodnie z §13 ust. 3 rozporządzenia Ministra Cyfryzacji z dnia 10
września 2018 r. w sprawie profilu zaufanego i podpisu zaufanego (Dz.U. 2018 poz. 1760 ze zm.).
Data i czas złożenia podpisu: 2019-06-18 09:42:08
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Podpisano przy użyciu Profilu Zaufanego ePUAP.
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