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Lokalizacja słupka od znaku pionowego

Tablica znaku pionowego

- projektowana

Tablica znaku pionowego - do

demontażu

Lokalizacja tablicy kierującej U-21

Lokalizacja zapór drogowych typu U-20

lub U-3

Teren objęty robotami budowlanymi

Tablica znaku pionowego - istniejąca

Przebudowa ul. Poziomkowej

w Zalasewie

UWAGI:

1. Przy ustawieniu tymczasowej organizacji ruchu uwzględnić

potrzeby mieszkańców ul. Rivoliego oraz ul. Poziomkowej.

2. O wprowadzonych zmianach w tymczasowej organizacji ruchu

poinformować z wyprzedzeniem (zgodnie z uzgodnieniami):

- Gminę Swarzędz;

- Organ zarządzający organizacją ruchu drogowego;

- inne jednostki wymienione w uzgodnieniach;

- mieszkańców ul. Poziomkowej i Rivoliego w Zalasewie.

Powyższy schemat tymczasowej organizacji ruchu wprowadzać

łącznie z schematem określonym na rysunku nr 3.

3. Pozostałe oznakowanie nieuwzględnione na powyższym

schemacie ustawić zgodnie z rysunkiem nr 3 lub jeżeli nie określono

to pozostawić bez zmian.

4. Na terenie robót mogą występować chwilowe utrudnienia w

dostępie do posesji pojazdami samochodowymi. Sposób

zabezpieczenia robót oraz sposób dostępu do posesji przy ul.

Poziomkowej omawiać indywidualnie z mieszkańcami. Na terenie

robót na bieżąco wytyczać tymczasowe dojścia i dojazdy do

poszczególnych posesji.

5. Z uwagi na wąski pas drogowy wprowadzić na obszarze robót

ograniczenie prędkości do 30 km/h tj. postawić ograniczenie od

strony ul. Przybylskiego i informacje o wjeździe w strefę ograniczonej

prędkości na ul. Rivoliego od strony Garbów .

6. Z uwagi na lokalizację terenu robót w terenie zabudowanym i

występujące istniejące oświetlenie drogowe zrezygnowano z

dodatkowych ostrzegawczych lamp błyskowych.

TEREN ROBÓT
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A-14 + D-4a proj.

B-33 proj.

B-1 + T-x + U-20b proj.

B-1 + T-x istn.

B-33 + B18 + T-x ist.

do likwidacji

B-33 + B18 + T-x istn.

do likwidacji

B-1 + T-x + U-20b proj.

A-30 + T-x istn.

B-43 istn. do przen.

B-5 istn.

A-14 + B-22 + T-x proj.

A-14 + B-21 + T-x proj.

B-43  proj. z przeniesienia

D-4a istn.


