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A bejelentés tartalmi kivonata

Státusz

Vizsgálat eredménye

Bejelentő megírta, hogy Miskolc egyik lakóövezeti
utcája balesetveszélyessé vált az elmúlt évek
sokszorosára növekedett gépkocsi forgalma miatt.
A megnövekedett járműforgalom okát a
bejelentésben
megjelölt
útszakaszon
a
beadványozó részben abban látja, hogy a többség
el szeretné kerülni a főútvonali lámpákat és
forgalmat. A probléma kezelésére javasolja a
sebesség csökkentést kényszerítő eszközök
elhelyeztetését az utca mindkét végére, az „eltűnt”
max. 30 km/h tábla és „az átmenő forgalom tilos”
táblák pótlását. Kéri továbbá a rendszeres és
szigorú sebesség ellenőrzést. Emellett javasolja a
balra kanyarodás lámpával való szabályozását,
kisebb nyomvonal korrekciót is.

lezárt

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának jegyzője tájékoztatta a
bejelentőt, helyszíni szemle során megvizsgálták az érintett terület útforgalmi
viszonyait. Megállapítást nyert, hogy a Szirmai utcában nem indokolt a
forgalom szabályozási beavatkozás, mivel az utca közútnak minősül, így azon
más járművek közlekedését is biztosítani kell a teljes lakóterület
vonatkozásában. A gépjárművek által a főútvonal ebben az irányba való
elkerülése nem reális, mivel a kerülő által hosszabb utat kell megtennie a
gépjárművel közlekedőknek és egy közlekedési lámpa is található, így a
visszatérés is lassabb.A Cementgyári utca kapcsán az eljáró szerv arról
tájékoztatja a bejelentőt, hogy az valóban magánút- de a közforgalom
számára nyitott, onnan a kanyarodás mindkét irányba megoldott, így a
behajtás nem tiltott. A Szirmai utca belvárosi felőli végénél a balra
kanyarodás nem megoldható, mert a főútvonal forgalmát aránytalan
mértékben zavarná, illetve a közlekedési lámpák komplex, egymással
összefüggő programozásába ennek a lehetőségnek az időtartama nem fér
bele. Az utca elejéről az időközben jogellenesen eltávolított 30-as
sebességkorlátozó, illetve behajtani tilos – kivéve célforgalom – táblák
pótlása megrendelésre került. Sorozatos szabálytalanság észlelése esetén
kérték a Miskolci Önkormányzati Rendészetnek, illetve a Miskolci
Rendőrkapitányságnak a megkeresését.
A Miskolc-Hejőcsabai Szirmai utcák biztonságosabbá tételével kapcsolatban
a Miskolci Rendőrkapitányság is tájékoztatta a bejelentőt, hogy a terület
visszatérő rendőri ellenőrzése érdekében a szükséges intézkedéseket
megtette. Az ellenőrzések alkalmával tapasztalt szabályszegések felszámolása
érdekében a jogsértőkkel szemben eljárnak.

