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Częstochowa, 2018-08-20

Urząd Miasta Częstochowy
Wydział Inwestycji
i Zamówień Publicznych

W odpowiedzi na petycję z dnia 08.06.2018 r. dotyczącą instalacji
sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych przez ul. Polskiego Czerwonego
Krzyża, uprzejmie informujemy, co następuje:
Dotychczas Miejski Zarząd Dróg i Transportu nie otrzymał żadnych
zgłoszeń dotyczących ewentualnego zagrożenia bezpieczeństwa ruchu na tym
przejściu dla pieszych. W ciągu ostatnich dwóch lat Komenda Miejska Policji nie
odnotowała tam żadnych wypadków.
Zbadane zostały warunki ruchu na przedmiotowym przejściu dla pieszych.
Dokonano

wielokrotnych

obserwacji

i

wykonane

zostały

pomiary ruchu

w godzinach szczytu.
Przejście dla pieszych przez ul. PCK przy szkole usytuowane jest
prawidłowo,

tuż

przy

wyjeździe

z

pętli

autobusowej,

pomiędzy

dwoma

przystankami autobusowymi oraz w niewielkiej odległości od skrzyżowania
z ul. Kilińskiego. Zatem pojazdy nie są w stanie rozwijać tam nadmiernej
prędkości. Kierujący pojazdami zobowiązani są do zachowania szczególnej
ostrożności w tym rejonie ul. PCK. Wzajemna widoczność pieszy- kierujący
pojazdem jest dostateczna.
Przejście jest oznakowane znakami D-6 „miejsce przejścia dla pieszych”
na tarczach z żółtym tłem odblaskowym, znakami A-17 „dzieci” oraz znakami
poziomymi P-10 „przejście dla pieszych”. Wielkość natężenia ruchu kołowego
w rejonie przejścia wynosi niespełna 550 pojazdów na godzinę szczytu
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popołudniowego w obu kierunkach. W godzinach pozaszczytowych, a więc wtedy,
gdy z przejścia korzysta większość dzieci w drodze do i ze szkoły, natężenie
ruchu pojazdów jest dużo mniejsze. Luki czasowe pomiędzy pojazdami są na tyle
częste i długie, że przekraczanie stosunkowo wąskiej jezdni nie stanowi problemu
dla pieszych.

(-) Mirosław Kucia-Piekarski
p.o. Zastępcy Dyrektora
Miejskiego Zarządu Dróg i Transportu
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Zarówno wielokrotne obserwacje, ani też wcześniej wykonane pomiary natężenia
ruchu nie potwierdzają zagrożenia bezpieczeństwa ruchu pieszych.
W

świetle

powyższych

na

przedmiotowym

okoliczności

przejściu

dla

budowa
pieszych

sygnalizacji
nie

ma

świetlnej

uzasadnienia.

Równocześnie informujemy, że Miejski Zarząd Dróg i Transportu przeanalizuje
możliwość wprowadzenia uzupełniającego oznakowania poziomego w rejonie
przejścia dla pieszych.
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