
Propozycja poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściu dla pieszych na ul. Okulickiego

Projekt poprawy bezpieczeństwa ruchu na przejściu dla pieszych na ul.  Okulickiego jest  inicjatywą studentów

Wydziału  Inżynierii  Lądowej  Politechniki  Krakowskiej.  Omawiane  przejście  zlokalizowane  jest  pomiędzy

skrzyżowaniami  ulicy  Okulickiego  z  ulicą  Kupały  i  Mistrzejowicką,  obok  przystanku  autobusowego  "Os.

Mistrzejowice Nowe”. 

Podstawowym  problemem  jest  słaba  widoczność  przejścia  (szczególnie  w  nocy).  Sytuacji  nie  poprawiają

zainstalowane w tym miejscu pulsatory, które nie są w pełni sprawne. Szerokie pasy ruchu (po 4,5m każdy) oraz

długi odcinek prosty poprzedzający przejście od strony wschodniej stwarzają warunki do poruszania się pojazdów

z wysokimi  prędkościami.  Poważnym  zagrożeniem są  ograniczenia  widoczności  powodowane  przez  autobusy

komunikacji miejskiej zatrzymujące się na przystankach. 

Rys. 2. Ograniczenie widoczności powodowane przez autobus stojący na przystanku (widok z pozycji pieszego oczekującego

na przejście)

Rys. 3. Ograniczenie widoczności przez pojazd ciężarowy wyprzedzający stojący na przystanku autobus

Biorąc pod uwagę ww. czynniki, a także wysokie natężenie ruchu pieszych i pojazdów (w tym pojazdów ciężkich),

obecne rozwiązanie stwarza istotne zagrożenie dla bezpiecznego poruszania się pieszych.  Należy dodać, że na

omawianym przejściu miały już miejsce wypadki z pieszymi. W okresie od 1 stycznia 2014r. do 13 kwietnia 2016r.

dwukrotnie doszło w tym miejscu do potrącenia pieszych, w skutek czego 3 osoby zostały ranne.

Najbardziej  efektywnym  środkiem  poprawy  bezpieczeństwa  ruchu  w  tym  miejscu,  który  w  wyraźny  sposób

podniesie  komfort  i  bezpieczeństwo  pieszych  przy  stosunkowo  niewielkich  kosztach,  jest  wyspa  azylu.

Wprowadzenie  wyspy  azylu  o  szerokości  2m  (bez  zmiany  uksztaltowania  krawężników  drogi)  wyeliminuje

problem  ograniczenia  widoczności  przez  autobusy  komunikacji  miejskiej  oraz  może  wpłynąć  na  redukcję

prędkości pojazdów. Dodatkowe zamontowanie specjalnego oświetlenia dedykowanego do przejścia dla pieszych

znacząco poprawi widoczność przejścia w nocy. 

   

   

Rys. 4. Proponowane środki poprawy brd na przejściu dla pieszych na ul. Okulickiego w Krakowie – widok w

ciągu dnia i nocy (po lewej – stan istniejący, po prawej – proponowana zmiana)

Przedstawione rozwiązanie ma charakter  koncepcyjny.  Aktualne poddawane jest  konsultacjom ze specjalistami

branży  drogowej  i  bezpieczeństwa  ruchu  drogowego.  Poszukiwane  są  alternatywne  rozwiązania  możliwe  do

zastosowania w danym miejscu. Nie ulega wątpliwości, że zmiana na przejściu dla pieszych na ul. Okulickiego jest

konieczna.

Projekt można wesprzeć przez złożenie podpisu na stronie:

www.petycjeonline.com/bezpieczne_przejscie_krakow

oraz polubienie fanpage:

www.facebook.com/YEARSKrakow/
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