Armii Krajowej, Łupaszki, Rydla, Godlewskiego, Zielony Most harmongram zamknięć przejazdów kolejowych
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. rozpoczęły przebudowę torów w rejonie krakowskich
Bronowic. Prace budowlane potrwają kilkanaście miesięcy i będą wiązać się z tymczasowymi
zamknięciami dróg i zmianami w organizacji ruchu w rejonie przejazdów kolejowych
przecinających ulice Rydla, Godlewskiego, Zielony Most i Łupaszki oraz przy wiaduktach
kolejowych biegnących nad ul. Armii Krajowej.

ul. Łupaszki
I faza planowane zamknięcie od 09.01.2017 do 06.02.2017
II faza planowane zamkniecie 01.10.2017 do 15.10.2017
ul. Godlewskiego
I faza planowane zamknięcie od 06.02.2017 do 01.10.2017
II faza planowane zamknięcie od 15.10.2017 do 15.04.2018
ul. Zielony Most
I,II faza planowane zamknięcie od 13.02.2017 do 15.04.2018 (otwarcie na czas
zamknięcia ul.Armii Krajowej).
W trakcie zamknięcia tunelu w ciągu ul. Zielony Most ruch pieszy do linii tramwajowej
poprowadzony będzie obejściem przez ul. Katowicką i przejście podziemne. Niestety
względy bezpieczeństwa nie pozwalają pieszych poprowadzić ani przez remontowany
tunel, ani górą - przez nasyp kolejowy. Zgodnie z ustaleniami wykonawcy remontu z
przedstawicielami ZIKiT, rozważy on możliwość utworzenia zabezpieczonego przejścia
przez tunel w trakcie kolejnych etapów przebudowy.
ul. Armii Krajowej
I faza planowane zawężenie do jednej jezdni od 03.01.2017 do 15.09.2017. Całkowite
zamkniecie 3.02.2017 -12.02.2017
II faza planowane zawężenie do jednej jezdni od 24.09.2017 do 30.05.2018.
Całkowite zamkniecie 15.09.2017-24.09.2017
ul. Rydla
I/II faza planowane zamknięcie 05.01.2017 do 30.05.2018

Planowane przez PKP PLK trasy objazdowe

Najdłużej utrudnienia potrwają na przejazdach kolejowych przy ul. Rydla i Zielony
Most, które będą zamknięte do wiosny przyszłego roku. Pozostałe przejazdy będą
zamykane na krótsze okresy czasu, a samochody zostaną skierowane wytyczonymi
objazdami. Największy wpływ na ruch samochodowy w mieście będzie miało
zamknięcie fragmentu ul. Armii Krajowej, pomiędzy Rondem Ofiar Katynia, a ul.
Balicką, które jest planowane na najbliższe ferie zimowe i kilka wrześniowych dni.
Wtedy objazd dla samochodów ciężarowych zostanie poprowadzony przez
autostradową obwodnicę Krakowa, a samochody osobowe pojadą mniejszymi
drogami.
Za utrudnienia przepraszamy.
W sprawach związanych ze szczegółami organizacji ruchu można dzwonić na centralę
ZIKiT - 12 616 7000. Telefon czynny w godz. 7:30 - 15:30.
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