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PROJEKT DOCELOWEJ ORGANIZACJI RUCHU   

   Cel opracowania.
Celem niniejszego opracowania jest wykonanie docelowej organizacji ruchu w ramach inwestycji: 
,, Projekt przebudowy drogi powiatowej nr 1754  na odcinku  Prószków  - Nowa Kuźnia w zakresie  budowy 
chodnika.  Początek opracowania  km 0+000.00 przebudowy rozpoczyna się w obrębie skrzyżowania z DW 414. 
(Projektowany chodnik zlokalizowany zostanie po lewej stronie jadąc od Prószkowa . Koniec opracowania km 
1+249.00 zlokalizowany jest w przy ulicy Rudnickiej (działka nr 495). 

Charakterystyka drogi i ruchu na drodze:
Droga powiatowa 1754 O 
Powyższy odcinek drogi posiada nawierzchnię bitumiczną szerokości 5,0m. Droga na całym odcinku posiada 
pobocza ziemne. W terenie zabudowanym jednostronny chodnik i szerokie pasy zieleni częściowo zadrzewione.  
Natężenie ruchu kołowego określono jako średnie.  Ruch pieszo-rowerowy odbywa się poboczem bądź jezdnią 
DP.

Opis stanu projektowanego.
 Na powyższym odcinku drogi zaprojektowano chodnik  o szerokości 2.50 (licząc od istniejącej krawędzi drogi). 
Projektowaną nawierzchnię chodnika zaprojektowano  z betonu asfaltowego. 
Na odcinku budowy chodnika należy przestawić istniejące oznakowanie pionowe poza nawierzchnię bitumiczną 
chodnika. Na całym odcinku od strony chodnika zgodnie z planem należy wykonać linię krawędziową  P-7b na 
wjazdach P-7A oraz proj. słupki typu U-12c wykonane z rur stalowych ocynkowanej fi 60 kotwione w gruncie 
rozmieszczone co 20.0m w odległości 0.5m od istniejącej krawędzi jezdni. 
Dodatkowo na całym odcinku chodnika należy wyodrębnić zjazdy do posesji poprzez pomalowanie 
ich farbą do znakowania  jezdni w kolorze czerwonym. Oznakowanie poziome wykonać jako cienkowarstwowe

   Termin wprowadzenia oznakowania  wrzesień 2017 r

Opracował :  mgr inż. Grzegorz Kaczmarek                     Projektował    mgr inż. Tomasz Sokulski    
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