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A bejelentés tartalmi kivonata

Státusz

Vizsgálat eredménye

Bejelentő sérelmezi, hogy Debrecenben a
környékükön telephellyel rendelkező cég nem
tartja be az utca forgalmi rendjét, annak ellenére,
hogy az lakó-pihenő övezet. A gépjárművek
rendszeresen 50-60 km/h sebességgel haladnak.
Szeretné, ha bírságot szabnának ki a feleslegesen
behajtó, száguldozó furgonokra. Lakossági
fórumon is javasolták a forgalmi rend
megváltoztatását a telephelyek kijáratánál. Kéri,
hogy a szabálytalan közlekedés megszüntetése
érdekében vizsgálat induljon, és az érintett cégek
bevonásával a lakó-pihenő övezet jelleget állítsák
vissza.

lezárt

Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala tájékoztatta a bejelentőt,
hogy a Wolaffka utca forgalmi rendjének módosítására tett javaslatokat
áttekintették. Már 2016. évben a debreceni Kulacs-Wolaffka-Vámraktár - Bajnok Borzán Gáspár utcák által határolt tömbben lakó-pihenő övezet jelölése mellett a
Wolaffka utcában 20 km/órás sebességkorlátozást vezettek be, valamint a
tehergépjárművekre vonatkozó behajtási tilalom kitáblázásáról gondoskodtak. A
behajtási tilalmat az önkormányzat mind a Vámraktár utca, mind a Borzán Gáspár
utca irányából jelezte. Továbbá a Vámraktár utca - Wolaffka utca
kereszteződésében, a Wolaffka utcai ágon, ún.,,New Jersey" előre gyártott
betonelemekkel pályaeltolást és leszűkítést hajtottak végre. A betonelemek egymástól mintegy 8 méter távolságra, eltolva történt - kihelyezését követően az
egyirányú az Wolaffka utca 2,75 méterre szűkült. Az új forgalmi rend bevezetése
óta eltelt időszakban a Debreceni Rendőrkapitányság kérésükre több alkalommal
végzett a helyszínen ellenőrzést hajtott végre. Azóta az önkormányzathoz az
utcában szabálytalanul közlekedő járművekkel kapcsolatban panasz nem érkezett,
és álláspontjuk szerint a kint lévő közúti jelzések és az említett „New Jersey"
műtárgyak láthatóan betöltik funkciójukat. A bevezetett nagymértékű
forgalomkorlátozás ellenére is előfordulhat ugyanakkor, hogy egyes járművezetők
a KRESZ szabályait figyelmen kívül hagyva behajtanak az utcába, azonban ezen
esetek száma lényegesen kevesebb a forgalmi rend módosítását megelőző
időszakhoz képest. A fentiekre tekintettel az önkormányzat szakemberei újabb
közúti jelzések kihelyezését és a jelenlegi jelzőtáblák módosítását nem tartják
indokoltnak. A lakók nyugalmát szem előtt tartva és észrevételeit méltányolva az
érintett közterület fokozott ellenőrzése céljából az önkormányzat ismételten
felvette a kapcsolatot a Debreceni Rendőrkapitánysággal. A Debreceni
Rendőrkapitányság Közlekedésrendészeti Osztálya tájékoztatta továbbá a
bejelentőt, hogy forgalom ellenőrző járőrei a Wolaffka utcát visszatérően
ellenőrzik, melyre a jövőben is kiemelt figyelmet fordítanak.

