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Od dziś zmiany w ruchu w centrum Opola. Ulica
Korfantego będzie zamknięta
Od soboty, przez blisko tydzień, zamknięta będzie ulica Wojciecha Korfantego w Opolu. Agnieszka
Maślak naczelnik Wydziału Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej w opolskim
urzędzie miasta tłumaczy, że zamknięcie jednej z głównych ulic w mieście ma związek z
rozbudową szpitala Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.
W tej sytuacji kierowcy jadący od strony dworca PKP na Wyspę Pasiekę będą mogli wjechać w
Krakowską, która na odcinku od 1 Maja do Powolnego będzie dwukierunkowa. - Następnie ulicami
Żwirki i Wigury, Mozarta mamy kierować się do Placu Wolności i dalej żółtym mostem możemy
wyjechać na Piastowską - tłumaczy Agnieszka Maślak. <br /> <br /> Jednak na moście
zamkowym jest nakaz skrętu w prawo - Co wówczas mają zrobić kierowcy? - pytamy. <br /> <br
/> - Kierowcy będą mogli zawrócić przed urzędem wojewódzkim i pojechać w lewo. To jest
sytuacja wyjątkowa i krótkotrwała - mówi Agnieszka Maślak i tłumaczy, że jeżeli ktoś nie będzie
chciał skorzystać z przejazdu żółtym mostem na ulicy Zamkowej, będzie mógł skorzystać z innej
trasy. Z Placu Wolności będzie można jechać w stronę Małego Rynku i przez Plac Sebastiana
kierować się w Katedralną i Piastowską.<br /> <br /> Utrudnienia potrwają tydzień, czyli do
soboty (11.08). Według zapewnień naczelnik znaki informujące o utrudnieniach pojawią się w tym
tygodniu na ulicy 1 Maja z Reymonta i przy Armii Krajowej.<br /> <br /> Całkowite zamknięcie
ulicy Korfantego było wymuszone przebudową szpitala MSWiA. W związku z inwestycją na ulicy
stanie dźwig, który na ostatnie piętro budynku będzie transportował gotowe moduły, w których w
przyszłości będą się znajdowały pomieszczenia szpitala.<br /> <br /> <div>Z powodu
zamknięcia dla ruchu ulicy Korfantego w Opolu nastąpią zmiany również w kursowaniu autobusów
miejskich tym terenie - informuje MZK Opole</div> <div><br /> </div> <div>.Z obsługi
komunikacyjnej całkowicie wyłączone zostaną przystanki:</div> <div>„Piastowska” dla linii: 5, 9,
13, 15, 25, N1, N15;</div> <div>„Piastowska – Korfantego” dla linii: 5, 9, 13, 15, 25, N1,
N15;</div> <div>„1 Maja – Dworzec Gł.” dla linii: 5, 9, 13, 15, 25, N1, N15 (w kierunku
Zaodrza).</div> <div><br /> </div> <div>Szczegóły można znaleźć na stronie internetowej
MZK Opole. </div>

