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NO.0161.467.2019

Pan
Łukasz Krzysztof Chruścicki
Stowarzyszenie
Kraków
Rowerów
ePUAP

Miastem

Dotyczy: wniosku o dostęp do informacji publicznej z 17 czerwca 2019 r., dotyczącego zadania
pn.: „Budowa drogi klasy L, łączącej Al. Pokoju i ul. Fabryczną w Krakowie – UIP”;
znak sprawy KMR/32/2019/2.

W odpowiedzi na wniosek o dostęp do informacji publicznej z 17 czerwca 2019 roku, przesłany za
pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej, dotyczący zadania pn.: „Budowa
drogi klasy L łączącej Al. Pokoju i ul. Fabryczną w Krakowie – UIP”, uprzejmie informuję.
W nawiązaniu do pisma WK-01.1510.106.2019 z 1 kwietnia 2019 roku, pracownicy Wydziału
Miejskiego Inżyniera Ruchu Urzędu Miasta Krakowa przeprowadzili wizję w terenie oraz poddali analizie
(zgodnie z sugestią zawartą w skardze Stowarzyszenia Kraków Miastem Rowerów) możliwość przesunięcia
oznakowania pionowego (znak A-7). Mając na uwadze bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu
drogowego podjęto decyzję o sporządzeniu projektu stałej organizacji ruchu, celem którego będzie
uporządkowanie oznakowania poprzez przeniesienie znaku A-7 „ustąp pierwszeństwa” wraz ze znakiem C2 „nakaz jazdy w prawo za znakiem” na nowo wybudowanej drodze klasy L łączącej al. Pokoju z ul.
Fabryczną w Krakowie.
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tj. przeniesienie znaku A-7 oraz znaku C-2 przed znak D-6b wyznaczono do 30 czerwca 2019 roku.
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