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Dotyczy: wyznaczenie przejazdu rowerowego al. 3 Maja – ul. Reymana w Krakowie.
Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie w odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 17 marca
2017 r. w sprawie wyznaczenia przejazdu rowerowego w ciągu al. 3 Maja – ul. Reymana w Krakowie w związku
z wprowadzeniem czasowej organizacji ruchu drogowego na czas remontu generalnego mostu nad rzeką Rudawą
zlokalizowanego w ciągu al. Focha i wprowadzeniem ruchu dwukierunkowego na al. 3 Maja przedstawia
następujące wyjaśnienie.
Zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu nr TZ.6110.1.141.2017 z dnia 10.02.2017 r. przewidywany
termin wprowadzenia zmian organizacji został wyznaczony na 13.02.2017 r. i zmiany zostały wprowadzone
w terenie w nocy z 12 na 13 lutego br. Zgodnie z w/w projektem prace miały trwać do dnia 15.04.2017 r.
Z posiadanego protokołu odbiorczego przywrócenie docelowej organizacji ruchu nastąpiło w nocy 29.03.2017 r.
W związku z powyższym, mając na uwadze datę wpływu Państwa wniosku oraz narzucony zgodnie z KPA 30dniowy termin rozpatrzenia sprawy, pragniemy zauważyć, że w tym okresie została przywrócona stała organizacja
ruchu na przedmiotowej ulicy. W odniesieniu do Państwa wniosku, tut. Zarząd uprzejmie informuje, że treść pisma
odnosiła się do sytuacji ruchowej na przełomie lutego/marca br., gdzie trwały prace związane z remontem obiektu
mostowego w ciągu al. Focha.
W związku z powyższym tut. Zarząd uznał, że wyznaczanie przejazdu rowerowego w ciągu al. 3 Maja –
ul. Reymana nie jest konieczne, gdyż ruch obywa się na zasadach ogólnych, więc pozostawił Państwa wniosek bez
odpowiedzi. Za zaistniałą sytuację, która wynikała m.in. z realizacji dodatkowych zadań związanych z planowanymi
zmianami organizacji ruchu w Strefie Płatnego Parkowania w Krakowie, ZIKiT pragnie przeprosić.
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W przypadku kierowania korespondencji uprzejmie proszę o powołanie się na numer niniejszego pisma usytuowany
w prawym górnym rogu pierwszej strony.
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