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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania.

Podstawą opracowania jest:
 zlecenie Inwestora
 podkłady mapowe
 Rozporządzenie  Ministra  Transportu  i  Gospodarki  Morskiej  z  dnia  2.03.1999r

w sprawie warunków jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.
(Dz. U. nr  43 poz. 430 z 1999r. z późn. zm.)

 właściwe wytyczne i normy branżowe.

2. Cel i zakres opracowania.

Niniejsze  opracowanie  stanowi  koncepcję  obsługi  komunikacyjnej  dla  inwestycji  pn.
„Przebudowa,  rozbudowa  i  nadbudowa  budynku  dawnego  banku  PKO  wraz  ze  zmianą
sposobu użytkowania na budynek hotelowy z towarzyszącą funkcją gastronomiczną i garażem
podziemnym  wraz  z  infrastrukturą  techniczną  –  ul.  Wielopole,  Kraków.”  Przedmiotowe
zagospodarowanie  obejmuje  swoim  zakresem  ul.  Wielopole  (północ,  południe)  oraz  ul.
Dietla.

3. Stan istniejący. 

Przedmiotowy  budynek  dla  którego  opracowana  została  niniejsza  koncepcja  obsługi
komunikacyjnej to zabytkowy obiekt pięciokondygnacyjny z jedną kondygnacją podziemną
i poddaszem nieprzeznaczonym na pobyt ludzi. Budynek obsługiwany jest bezpośrednio z ul.
Wielopole,  która  krzyżuje  się  z  ul.  Dietla.  Powyższy budynek  nie  posiada  wydzielonych
miejsc postojowych.

ul. Dietla

Ulica  Dietla  jest  drogą  dwujezdniową  rozdzieloną  torowiskiem  tramwajowym.  Jezdnia
zlokalizowana przy budynku dawanego banku PKO posiada 3 pasy ruchu o szerokości 3,00m.
Jezdnia po przeciwnej stronie posiada dwa pasy ruchu i poszerza się do 4 pasów (2 dodatkowe
pasy do skrętu w lewo) w rejonie skrzyżowania z ul. Wielopole. Wzdłuż jezdni ul. Dietla po
stronie  budynku  dawnego  banku  PKO  zlokalizowana  jest  zatoka  postojowa  (w  rejonie
wiaduktu kolejowego) umożliwiająca parkowanie równoległe dla 10 pojazdów. Skrzyżowanie
ul.  Dietla  z  torowiskiem  tramwajowym  i  ul.  Wielopole  wyposażone  jest  w  sygnalizację
świetlną. Wzdłuż jezdni ul. Dietla (po stronie budynku dawnego banku PKO) usytuowane są
ciągi piesze oraz ścieżka rowerowa.

ul. Wielopole

Ulica Wielopole posiada dwie odnogi północną i południową, które łączą się w jedną jezdnię
biegnącą  w  kierunku  Poczty  Głównej.  Pomiędzy  odnogą  północną  i  południową
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zlokalizowany  jest  budynek  będący  przedmiotem  niniejszej  koncepcji  obsługi
komunikacyjnej.
Północna odnoga ul. Wielopole posiada jezdnię jednokierunkową o dwóch pasach ruchu (po
3,00m szerokości). Wzdłuż jezdni po stronie budynku dawnego banku PKO zlokalizowana
jest równoległa zatoka postojowa pozwalająca na zaparkowanie 9 pojazdów (w tym 1 miejsce
dla niepełnosprawnych). Po obu stronach jezdni przebiegają ciągi piesze.

Południowa  odnoga  ul.  Wielopole  posiada  odcinek  jednokierunkowy  i  dwukierunkowy.
Odcinek jednokierunkowy przebiega od połączenia z odnogą północną do zjazdu na parking
zlokalizowany na działce nr 159/5. Odcinek dwukierunkowy przebiega od zjazdu na parking
zlokalizowany na działce 159/5 do ul. Dietla. Szerokość jezdni odnogi południowej wynosi
6-7m. Na jezdni wyznaczone są równoległe miejsca postojowe w ilości 12 sztuk ( w tym 3
miejsca dla niepełnosprawnych). Po obu stronach jezdni przebiegają ciągi piesze.

Po połączeniu odnogi północnej i południowej ul. Wielopole posiada szerokość około 8,50m
z wyznaczonym na jezdni parkowaniem skośnym.

4. Stan projektowany – rozwiązania sytuacyjne.

Budynek  dawnego  banku  PKO  jest  przeprojektowywany na  luksusowy hotel  z  usługami
towarzyszącymi  (restauracja,  kawiarnia)  w  parterze.  Fragment  kondygnacji  podziemnej
zostanie przebudowany na wbudowany garaż podziemny wielostanowiskowy na 45 miejsc
postojowych dla samochodów osobowych. Wszystkie  elewacje stoją w tzw.  ostrej  granicy
działki, co w połączeniu ze ścisłą ochroną konserwatorską elewacji uniemożliwia poszerzenie
istniejących (173cm) przejazdów na dziedziniec, dlatego konieczne jest zapewnienie dostępu
samochodów osobowych do garażu poprzez zewnętrzną, obudowaną windę usytuowaną poza
obrysem  budynku  po  stronie  wschodniej.  Samochody  do  przedmiotowej  windy  będą
wprowadzane tylko i wyłącznie przez specjalnie do tego wyznaczoną obsługę hotelu dzięki
czemu zostanie wyeliminowane zjawisko kolejki oczekującej na wjazd.
W  celu  poprawy  warunków  ruchu  w  rejonie  przedmiotowej  inwestycji  przewiduje  się
przebudowę  ul.  Dietla  oraz  Wielopole  w  zakresie  ciągów  pieszych,  ścieżek  rowerowych
i  zatok  postojowych.  Zmianie  ulegnie  także  istniejąca  organizacja  ruchu,  która  została
powiązana z projektem stałej organizacji ruchu związanym z przebudową linii kolejowej E30
oraz z planowanym wyznaczeniem kontrapasa rowerowego w ul. Wielopole.

ul. Dietla

W nawiązaniu do zmian geometrii ul. Dietla w rejonie wiaduktu kolejowego jezdnia ul. Dietla
po  stronie  budynku  dawnego  banku  PKO  zostanie  zwężona  do  dwóch  pasów  ruchu
o szerokości  3,00m każdy.  Na skrzyżowaniu  z  odnogą północną ulicy Wielopole  zostaną
wprowadzone  wyspy  kanalizujące  ruch  (w  postaci  malowania  powierzchni  wyłączonych
z ruchu). Istniejąca równoległa zatoka postojowa w rejonie wiaduktu kolejowego (10 miejsc
postojowych)  zostanie  przebudowana  na  zatokę  z  skośnym  parkowaniem  (15  miejsc
postojowych).  Projektuje  się  poszerzenie  istniejących  przejść  dla  pieszych  i  przejazdów
rowerowych przez ul. Dietla odpowiednio do 6,00m i 3,00m. Wzdłuż wschodniej elewacji
budynku dawnego banku PKO projektuje się poszerzenie chodnika do szerokości 2,00m oraz
poszerzenie ścieżki rowerowej do szerokości 2,50m. Pomiędzy jezdnią ul. Dietla a ścieżką
rowerową zlokalizowano  windę do garażu podziemnego wraz  z  jezdnią  manewrową oraz
równoległą zatokę postojową (4 miejsca).
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ul. Wielopole

Na odnodze północnej ul. Wielopole wprowadza się ruch dwukierunkowy aż do połączenia
z odnogą południową. Szerokość jezdni, chodników oraz ilość miejsc postojowych nie ulega
zmianie. Projektuje się poszerzenie przejazdu rowerowego do 3,00m. Przejście dla pieszych
projektuje się szerokości 4,00m.

Na  odnodze  południowej  ul.  Wielopole  wprowadza  się  ruch  jednokierunkowy  w  stronę
Poczty Głównej. Projektuje się jezdnię szerokości 4,50m oraz zatokę postojową (8 miejsc
w tym 3 dla  niepełnosprawnych oraz  1 miejsce zarezerwowane do obsługi  hotelu).  Przez
jezdnię południowej odnogi ul. Wielopole zaprojektowano przejazd rowerowy o szerokości
3,00m i przejście dla pieszych szerokości 4,00m. Ciągłość ruchu rowerowego zapewniono
poprzez  wyznaczenie  ścieżki  rowerowej  zapewniającej  dojazd  do  jezdni  parkingu
zlokalizowanego na działce nr 159/5.

Na skrzyżowaniu  odnogi  północnej  i  południowej  wprowadzono  wyspę kanalizującą  ruch
w postaci malowania powierzchni wyłączonych z ruchu).

W ul.  Wielopole (po połączeniu odnogi północnej i południowej) projektuje się kontrapas
rowerowy o szerokości 1,50m, który został wprowadzony w północną odnogę ul. Wielopole.
Po wyznaczeniu  kontrapasa rowerowego dla  ruchu pojazdów pozostanie  pas  o szerokości
3,00m.
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