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Sodininkų bendrijos „Šilko gija“ valdybos pirmininkui
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DĖL SAUGAUS EISMO KOMISIJOS NUTARIMO

Klaipėdos rajono savivaldybės Saugaus eismo komisija 2021-11-30 posėdyje svarstė

sodininkų bendrijos „Šilko gija“ prašymą užtikrinti saugų eismą Lelių kaimo Alyvų gatvėje ir Klaipėdos

apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kelių policijos tarnybos raštą „Dėl eismo organizavimo

koregavimo“. Komisija nutarė (išrašas iš 2021-12-03 protokolo Nr. A21-17):

1. „Pritarti siūlymui visoje Alyvų gatvėje suvienodinti automobilių greitį, įrengiant kelio

ženklą Nr. 542 „Riboto greičio zona“ su įrašu „30“ ir kelio ženklą Nr. 545 „Riboto greičio zonos

pabaiga“. Kelio ženklus įrengia, jų įrengimo schemą parengia ir su Klaipėdos apskrities vyriausiojo

policijos komisariato Kelių policijos tarnyba  suderina Sendvario seniūnija.“

2. „Neįrengti naujų greitį mažinančių kalnelių, nes naujai įrengti kelio ženklai visoje

Alyvų gatvėje automobilių greitis suvienodins iki 30 km/h. Pakeitus eismo organizavimo tvarką bus

efektyvūs ir kelių policijos vykdomi automobilių greičių patikrinimai. Jeigu įrengti kelio ženklai

neprivers vairuotojų sumažinti automobilių greičio – grįžti prie svarstymo įrengti greitį mažinančius

kalnelius.“

Jūsų prašymo dalį dėl lėšų skyrimo Alyvų gatvės remontui, pėsčiųjų takų ir apšvietimo

įrengimo nagrinės Statybos ir infrastruktūros skyrius. 
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