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Budowa ul. Dworcowej w Kobylnicy - Faza 3 TOR

UWAGI:

1. Przy ustawieniu tymczasowej organizacji ruchu uwzględnić

potrzeby mieszkańców ul. Dworcowej, Makowej, Łąkowej i Polowej

w Kobylnicy.

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. Dworcowej, Makowej, Łąkowej, Polowej,

Szkolnej, Dolinowej, Północnej, Południowej, Nizinnej, Morenowej

i Podgórnej w Kobylnicy.

3. Pozostałe oznakowanie nieuwzględnione na powyższym

schemacie ustawić zgodnie z rysunkiem nr 7 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. Dworcowej, Łąkowej i Polowej omawiać indywidualnie

z mieszkańcami. Na terenie robót na bieżąco wytyczać tymczasowe

dojścia i dojazdy do poszczególnych posesji.

5. Z uwagi na charakter robót na czas robót odcinek ul. Dworcowej

od skrzyżowania z ul. Łąkową do skrzyżowania z ul. Szkolną,

włącznie ze skrzyżowaniem i przejazdem kolejowym wyłącza się z

publicznego ruchu drogowego z wyłącznym dostępem dla

mieszkańców i pojazdów budowy.

6. Z uwagi na lokalizację terenu robót w terenie zabudowanym

i konieczność przebudowy istniejącego oświetlenia tablice znaków

U-21, U-20b oraz U-3 doposażyć lampy błyskowe zmierzchowe.

Dodatkowo nad znakami A-14 umieścić lampy błyskowe

ostrzegawcze zmierzchowe.

7. Powyższą fazę nr 3 tymczasowej organizacji ruchu wprowadzać

włącznie ze schematem objazdów pokazanym na rysunku nr 7.

Rysunek nr 6 i 7 stanowią integralne części tymczasowej organizacji

ruchu na czas robót dla fazy 3.

8. Dla fazy nr 3 tymczasowej organizacji ruchu wytyczono objazdy

dla pojazdów poruszających się ul. Dworcową i Szkolną. Dla

pojazdów poruszających się od strony drogi wojewódzkiej nr 194

objazd wytyczono ulicami Poznańską, Swarzędzką, Dworcową,

Łąkową, Podgórną, Szkolną i dalej ul. Gruszczyńską do miejscowości

Katarzynki. Dla pojazdów poruszających się w przeciwnym kierunku

trasa objazdu jest tożsama z wyżej opisaną.

9. Roboty związane budową kanalizacji deszczowej  tj. z głębokimi

wykopami należy wygrodzić w sposób szczelny. Zabrania się

pozostawiania otwartych wykopów na okres nocy bez szczelnego

wygrodzenia oraz oświetlenia.


