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TA.051.2.52.2018
Dotyczy: odpowiedź na wniosek nr KMR/81/2018/2
Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie informuje, iż:
Ad. 1. Spękania nawierzchni drogi dla rowerów wzdłuż ul. Conrada są wynikiem niewłaściwego materiału
użytego do oznakowania nawierzchni na kolor czerwony. Przy realizacji obecnie wykonywanych inwestycji zwracana
jest uwaga, aby materiał używany do oznakowania nawierzchni dróg dla rowerów na kolor czerwony charakteryzował
się odpowiedną elastycznością.
Ad. 2. Przesłanką do remontu nawierzchni infrastruktury rowerowej nie jest jedynie zagrożenie
bezpieczeństwa ruchu, tut. Jednostka zwraca także uwagę m.in. na komfort jazdy. Jakkolwiek mając na względzie
dostępne środki w chwili obecnej nie jest planowane przeprowadzenie prac remontowych wskazanego odcinka drogi
dla rowerów wzdłuż ul. Conrada.
Ad. 3 - 4. Tut. Jednostka stoi na stanowisku, iż wzdłuż ul. Conrada ruch rowerowy powinien odbywać
się po wydzielonej drodze dla rowerów, dlatego też w roku 2015 zlecono opracowanie koncepcji dla zadnia
pn. Przebudowa ul. Opolskiej i Conrada w zakresie przebudowy chodnika po stronie północnej w celu dostosowania
do ruchu pieszego i rowerowego na odcinku od ul. Weissa do ul. Sosnowieckiej. Zgodnie z udzieloną wcześniej
informacją kolizja z planowaną inwestycją polegającą na budowie linii tramwajowej na odcinku os. Azory –
Bronowice, dla której Zarząd Inwestycji Miejskich w bieżącym roku zlecił przygotowanie dokumentacji do wniosku
o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz ze złożeniem wniosku oraz uzyskaniem ostatecznej lub
posiadającej
rygor
natychmiastowej
wykonalności
decyzji
o środowiskowych
uwarunkowaniach
(https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=93907), w dalszym ciągu uniemożliwia wdrożenie rozwiązań przewidzianych w
ww. koncepcji w ramach samodzielnej inwestycji rowerowej.
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