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Informuojame, kad gavę Jūsų pranešimą, įspėjome rangovą, vykdantį J. Sondeckio gatvės
remonto darbus, kad statybos darbų sunkiasvoris transportas nevažiuotų Ateities, K. Venclauskio ir
Naujo ryto tako gatvėmis.

Atsakydami į Jūsų prašymą panaikinti ženklą draudžiantį pasukti į  kairę iš J. Sondeckio
gatvės į Tilžės gatvę, informuojame, kad šis klausimas jau buvo keletą kartų svarstomas Šiaulių
miesto savivaldybės administracijos Saugaus eismo komisijoje ir pakartotinai svarstomas nebus,
nes  nėra  naujų  (pasikeitusių)  aplinkybių  dėl  eismo sąlygų,  dėl  kurių  šis  klausimas  galėtų  būti
pakartotinai svarstomas. 

Atsakydami į prašymą praplatinti Rasos gatvę ties Tilžės gatvės sankryža, paaiškiname, kad
pagal  nekilnojamojo  turto  registre  įregistruotus  duomenis  Tilžės  gatvės  statinio  ribos  yra  iki
pėsčiųjų perėjos kertančios Rasos gatvę, o Rasos gatvės statinio ribos yra nuo minėtos perėjos. Šiuo
metu  rengiamas Rasos  gatvės  projektas,  įregistruotose  Rasos  gatvės  ribose,  todėl  šio  rengiamo
projekto  sprendiniuose  nėra  galimybės numatyti  sprendinių  įregistruotose  Tilžės  gatvės  statinio
ribose,  pakeičiant  Tilžės  ir  Rasos  gatvės  sankryžos  parametrus  (įrengiant  papildomą  juostą
sukantiems automobiliams į kairę iš Rasos gatvės į Tilžės gatvę).

Atkreipiame dėmesį,  kad Tilžės gatvės kapitalinio remonto darbai užbaigti  2019 metais,
pagal tuo metu parengto projekto sprendinius, kuriame nebuvo numatytas Tilžės ir Rasos gatvių
sankryžos parametrų keitimas.

Informuojame,  kad  įgyvendinant  Rasos  gatvės  kapitalinio  remonto  projektą  numatoma
įrengti automobilių stovėjimo aikšteles statmenai gatvei tarp daugiabučių gyvenamųjų namų Rasos
g. 3 ir Rasos g. 5, tarp Rasos g. 5 ir Rasos g. 7, bei tarp Rasos g. 7 ir Rasos g. 9. Įrengus šias
automobilių stovėjimo aikšteles automobilių statymas Rasos gatvėje (lygiagrečiai  gatvės borto),
įskaitant ir ties daugiabučiu namu Tilžės g. 40, bus uždraustas, todėl pagerės eismo sąlygos Rasos
gatvėje.
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