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                                    PROJEKT DOCELOWEJ ORGANIZACJI RUCHU   

Cel opracowania.

             Celem niniejszego opracowania jest opracowanie docelowej organizacji ruchu po

remoncie dróg gminnych  Drzymały, Podwale, Lompy, Strażacka, Kilińskiego, Szewska,

Spółdzielcza, Lwicka, Szkolna, Krótka  w miejscowości Niemodlin

Opis stanu istniejącego.

Powyższe drogi gminne  są to drogi o lokalnym natężeniu w centrum miejscowości

Niemodlin. Stanową dojazd do posesji oraz sklepów. Część dróg tj. ul. Poprzeczna, ul.

Spółdzielcza, Szkolna,  Kilińskiego do posesji nr 4 są drogami o ruchu jednokierunkowym. 

Opis stanu projektowanego.

W związku  z przebudową  dróg gminnych  docelowo z kostki betonowej  zmianie  ulegnie

oznakowanie  pionowe.  Na  powyższych  drogach  uporządkowano  ruch  lokalny  znakami

D-1(droga  z  pierwszeństwem)  oraz  A-7(Ustap  pierwszeństwa).  Lokalizacje  proj.

oznakowania  pokazano  na  planie  zagospodarowania  w  załączonych  rysunkach.

Zaprojektowano  przejęcia  dla  pieszych  szerokości  4,0m z  pionowym oznakowaniem  D-1

zgodnie  z planem zagospodarowania.  Oznakowanie poziome  przejść  dla   pieszych należy

wykonać  w  technologi  cienkowarstwowej  specjalistycznymi  farbami  drogowymi  lub  za

pomocą   zastosowania  innego  koloru kostki  np.  kolor  czarny  Szczegółowe rozwiązania

dotyczące projektowanego oznakowania pokazano na planie zagospodarowania.

Wymogi dla oznakowania .
1.Grupa wielkości znaków  - małe na drogach gminnych , na drodze powiatowej wielkość

średnia
2.Słupki z rur stalowych ocynkowanych o przekroju kołowym lub eliptycznym o średnicy

70,0mm, malowane farbą poliwinylową w kolorze jasnoszarym.

3.Słupki pod znaki należy wykonać w sposób trwały

4.Znaki należy umocować na wysokości minimum 2,2 m. mierząc od poziomu

nawierzchni pobocza do dolnej krawędzi tarczy znaku oraz w odległości 0,50 m. od

krawędzi jezdni drogi.

5.Tarcze znaków z blachy stalowej ocynkowanej o  profilu odpornym na odginanie ręką,

mocowane do słupków w sposób wykluczający obrót tarczy wokół słupka.

6.Elementy mocujące z materiałów ocynkowanych
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7.Lica tarcz znaków drogowych powinny spełniać wymagania fotometryczne i

kolorymetryczne i powinny być wykonane w dwóch typach foli odblaskowej.

lTyp 2 (znaki A-7, D-6)

lTyp 1 (pozostałe znaki) 

8.Wszystkie materiały użyte do oznakowania muszą spełniać wymogi Ustawy Prawo

Budowlane.

9.Oznakowanie  poziome  wykonać  w  technologi  cienkowarstwowej  specjalistycznymi

farbami drogowymi.

10.Oznakowanie poziome  przejść dla  pieszych dopuszcza się przez zastosowanie innego

koloru kostki np. kolor czarny

     Przewidywany termin wprowadzenia oznakowania 1 stycznia 2011 rok.

Opracował :  
mgr inż. Tomasz Sokulski 
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