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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania.

- zlecenia Inwestora 

- aktualizowana mapa sytuacyjno – wysokościowa w skali 1:500

- zagospodarowanie terenu Inwestora wykonane przez architekta

- opinia Zarządu dróg

2. Zakres opracowania

Opracowanie   obejmuje   projekt   koncepcyjny   branży  drogowej   przebudowy   ul. Zawiłej

w zakresie budowy chodnika i przejścia dla pieszych. Opracowanie wykonuje się na potrzeby

obsługi  komunikacyjnej  dla  przebudowy budynku produkcyjno  –  magazynowego z częścią

socjalno – biurową na budynek usługowo-handlowy z częścia magazynową i socjalno-biurową

na działce 302/23 obręb 42 jednostka ewidencyjna Podgórze w Krakowie.

3. Lokalizacja i stan istniejący

Planowana    przebudowa drogi w zakresie budowanego chodnika zlokalizowana jest od drogi

wewnętrznej  na działce  nr  313/2  i  313/8  w strone zachodnią  do istniejących  przystanków

autobusowych.

4. Stan projektowany

4.1.Sytuacja

W ramach opracowania koncepcyjnego oraz w oparciu o wydane wstępne opinie, proponuje

się  wykonać  chodnik  o  szerokości  2,0m  od  wschodniego  wejścia  na  teren  planowanej

inwestycji  do  przystanków  autobusowych  wraz  z  przejściem  przez  ulicę  Zawiłą.  Chodnik

będzie zlokalizowany w przeważającej części poza istniejącym rowem, następnie przekroczy

rów w kierunku krawędzi ulicy. Od przejścia dla pieszych w kierunku zachodnim do peronu

przystankowego,  chodnik  po  stronie  północnej  ulicy  Zawiłej  został  zaprojektowany  jako

przyjezdniowy o szerokości 2,0m (bez wliczania szerokości krawężnika i obrzeża). Przejście

dla  pieszych  zaprojektowano  jako   zwykłe   o  szerokości 4,0m. Nawierzchnię zaopatrzono

w pasy medialne o szerokości min. 0,6m. Po południowej stronie ulicy Zawiłej zaprojektowano

chodnik  przyjezdniowy  o   szerokości  2,0  (bez wliczania szerokości krawężnika i obrzeża)

od  przejścia  do  peronu  przystankowego. Przejście   dla   pieszych   zostało   zlokalizowane

w odległości 12,0m od przystanku.

Dodatkowo wprowadzono dojście od przystnku autobusowego po stronie północnej do drugiej

furtki wejściowej na teren inwestora po sladzie istniejącego dojścia. Szerokośc dojścia wynosi

2,0m między obrzeżami.
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4.2. Rozwiązanie wysokościowe

Wysokościowo    cały    układ     komunikacyjny     dostosowano     do     stanu    istniejącego

ul.  Zawiłej   i    terenu    przyległego. Spadki   poprzeczne   wynoszą   2%, spadki podłużne

nie przekroczą 5%.

4.3 Konstrukcja nawierzchni
CHODNIKI:

- 8 cm nawierzchnia z kostki brukowej betonowej bezfazowej kolor szary/ płyty 

ostrzegawcze kolor żółty

- 3 cm podsypka cementowo-piaskowa

- 30 cm podbudowa zasadnicza z  kruszywa 0/31.5mm stabilizowanego  mechanicznie

PN-S-06102/97Is>0,98

Chodniki  od  strony   ul. Zawiłej   będą   ograniczone   krawężnikami   betonowymi 15x30cm

na podsypce cementowo-piaskowej i ławie betonowej z oporem o odkryciu 12cm, w miejscu

przejścia dla pieszych krawężnik zostanie obniżony do wysokości 2cm. Między różnica odkryć

należy wykonać sfazowania krawężników na długości 2,0m. Od strony zieleńców i istniejących

chodników  gruntowych  nawierzchnię  chodnika  ograniczyć  obrzezami  betonowymi

trawnikowymi  8x30  na  ławach   betonowych, wtopionych do poziomu nawierzchni i terenu.

W miejscu przekroczenia rowu zostanie wykonany przepust. 

5. Odwodnienie

 Wody opadowe zostaną odprowadzone na przyległe tereny zielone 

6. Zieleń

Kolizję z istniejąca zielenią należy usunąć w ramach opracowania branżowego zieleni.

7. Uzbrojenie

Istniejące uzbrojenie nie koliduje z projektowanym chodnikiem. W ramach odrębnych

opracowań należy zlikwidować kolizję z istniejącymi reklamami.

8. Widoczność

Widoczność   została    sprawdzona,   zostanie   zapewniona   dla prędkości 50km/h

po uporządkowaniu reklam przy wjeździe na drogę wewnętrzną. W przypadku gdyby

nie było możliwości usunięcia relkam istnieje mozliwość zapewnienia widoczności przy

lokalnym ograniczeniu prędkości do 40km/h.
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