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Nawierzchnia jezdni Krakowskiego
Przedmieścia, na odcinku od ul. Nowy Świat do Królewskiej, w ciągu najbliższych
dwóch miesięcy przejdzie kompleksowy remont. Dzięki pracom na ulicy poprawi się
komfort jazdy, ale też bezpieczeństwo i estetyka. Prace rozpoczną się w
poniedziałek, 24 czerwca i potrwają do końca wakacji.

Prace na Krakowskim Przedmieściu rozpoczną się od rozbiórki istniejącej
nawierzchni z kostki granitowej. Dzięki temu możliwa będzie ocena aktualnego
stanu podbudowy, która na odcinku od ul. Świętokrzyskiej do ul. Królewskiej,
wykonana jest z betonu asfaltowego. Następnie podbudowa zostanie dokładnie
wyczyszczona, a wszelkie pęknięcia i wykruszenia zostaną naprawione przy pomocy
wytrzymałych materiałów. Podbudowa dodatkowo zyska nową podsypkę
cementowo-piaskową.
Po naprawieniu podbudowy rozpocznie się etap odtwarzania nawierzchni z kostki
granitowej. Uszkodzone elementy wymienimy na nowe, a całość zabezpieczona
zostanie cementową zaprawą betonową. Istniejący obecnie schemat ułożenia
kostek oraz kolorystyka nawierzchni pozostanie niezmieniona.
Prace, które na zlecenie warszawskich drogowców z Zarządu Dróg Miejskich
przeprowadzi Zakład Remontów i Konserwacji Dróg sprawią, że ulica będzie
wygodna, bezpieczna i estetyczna przez kolejne lata. Jest to możliwe m.in. dzięki
ekspertyzom, które zostały wykonane podczas zeszłorocznego remontu ul.
Miodowej. Doświadczenia związane z tymi robotami, pozwolą dostosować
konstrukcję jezdni Krakowskiego Przedmieścia do intensywnego ruchu autobusów.
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Prace na tym odcinku Krakowskiego Przedmieścia sprawią, że jezdnia na całej
długości będzie równa. W 2015 roku remont przeszła nawierzchnia jezdni na
odcinku od ul. Królewskiej do ul. Senatorskiej, zaś w 2017 wyremontowane zostały
zatoki autobusowe.
Objazdy w czasie remontu
W poniedziałek, 24 czerwca, dla ruchu kołowego zamknięte zostanie Krakowskie
Przedmieście na odcinku od ul. Świętokrzyskiej do ul. Królewskiej. Objazd zostanie
poprowadzony ulicami Świętokrzyska – Mazowiecka – Królewska, a w drugą stronę:
Mazowiecka – Kredytowa – Jasna – Świętokrzyska.
Źródło: UM Warszawa

2/2
Phoca PDF
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

