Szanowny Panie Dyrektorze
W związku z moim pismem z dnia 10 sierpnia 2015 roku w sprawie montażu spowalniaczy i
dodatkowego oznakowania drogi w miejscowości Machnice pragnę poinformować, że do dnia
dzisiejszego nie otrzymałem stosownej odpowiedzi ze strony Starostwa Powiatowego jak
również i od Was jako zarządcy drogi.
Powołując się przekazane mi informacje, od Radnej w Radzie Powiatu Trzebnickiego - pani
Marzanny Jurzysta - Ziętek, dotyczące decyzji w sprawie. Jak również na Wasze pismo z dnia
17 sierpnia 2015r., Wasz znak ZDP/407/144/2015, dotyczącego Negatywnego rozpatrzenia
wniosku mieszkańców w sprawie podtrzymuję Nasz wniosek i zwracamy się z prośbą, do
Pana Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Trzebnicy o powtórną jego analizę z
uwzględnieniem proponowanych przez Nas zmian w naszym Wniosku:
- montaż spowalniaczy zgodnie z Dz.U. z 2003 roku nr 220 poz.2181 ze zmianami
t.j.
Ad.1 a) pozostaje bez zmian
Ad.1 b) przesunięcie z zakrętu kolo krzyża na vis a vis sklepu spożywczego
Ad.1 c) pozostaje bez zmian
W Waszym piśmie powołujecie się na ustawę w której jest opisane, że nie mogą być
montowane spowalniacze na zakrętach. Więc dla tego wprowadzona została korekta montażu
progu spowalniającego koło krzyża.

W imieniu nie tylko osób, które podpisały się pod wnioskiem, NIE ZGADZAMY SIĘ, że z
drogi tej korzystają głownie mieszkańcy.
W naszej miejscowości organizowane są cykliczne Zawody Jeździeckie, jest sala na przyjęcia
np. weselne, w trakcie budowy jest stok narciarski, organizowane są Zawody Wędkarskie. Te
i inne atrakcje przyciągają tutaj mnóstwo gości przyjezdnych nie licząc rodzin samych
mieszkańców. Ilość osób w naszej miejscowości nie jest stała.
Powołujecie się, także w Waszym piśmie, na znak D4a (droga bez przejazdu) - to proszę o
wytłumaczenie dlaczego gdy jest wypadek za zjazdem do Machnic w stronę Trzebnicy lub w
stronę Wysokiego Kościoła auta są kierowane przez Machnice.
Od kierowców jadących przez Machnice dowiedzieliśmy się, że o możliwości przejazdu
poinformowała ich Policja, która zabezpiecza zdarzenie.
O tym, że nie jest to jednostkowy przypadek świadczą ślady rozjeżdżanych pól rolników
(wystarczy przyjechać do Machnic i podjechać na POCZĄTEK /wjazd od strony Brochocina/
wioski tam gdzie kończy się kostka brukowa, a zaczyna nie utwardzona droga polna Z A P R
A S Z A M Y).
Odnosząc się do decyzji Ad.2 w Waszym piśmie.
Podtrzymujemy konieczność oznakowania pionowego w postaci znaku B36 wraz z
tabliczkami T25a i T25c na wspomnianym fragmencie drogi. Powód wystąpienia z
wnioskiem o takie oznakowanie podparte jest faktem rzeczywistym, a nie wyssanym z palca.
Na stawach w Naszej miejscowości organizowane są cykliczne zawody wędkarskie jak
również jest możliwe łowienie indywidualne.

Problemem są samochody osób przyjezdnych (uczestników zawodów), które są parkowane
gdzie popadnie w tym rejonie ze względu na to, że organizator zawodów i/lub właściciel
terenu nie zadbał o miejsca parkingowe dla uczestników.
Droga jest wąska i kręta, brak pobocza wystające gałęzie drzew i krzewów wystające poza
bariery energochłonne na wysokości stawów uniemożliwiają wyminięcie się dwóch
samochodów, a patrole POLICJI tutaj są rzadkością - dlatego Nasza prośba o montaż
oznakowania pionowego opisanego w Naszym piśmie.
Dlatego mając na uwadze bezpieczeństwo nie tylko Nasze, ale i przyjezdnych podtrzymujemy
Nasz wniosek i prosimy o ponowną i przychylną Nam akceptację.
Oczekuję na informację drogą listową
Kopia tej wiadomości zostanie przesłana do Radnej w Radzie Powiatu Trzebnickiego - Pani
Marzanny Jurzysta - Ziętek

z poważaniem
Remigiusz Galera

