Kraków, dnia 7.12.2018r.

Stowarzyszenie
Kraków Miastem Rowerów
ePUAP
NO.0161.883.2018

Dotyczy: wniosku o udostępnienie informacji publicznej z dnia 28 listopada 2018 r. (znak sprawy: KMR/110/2018)
W odpowiedzi na wniosek o dostęp do informacji publicznej z dnia 28 listopada 2018 r. dotyczącej udostępnienia
projektu organizacji ruchu ulic. Krupnicza i Czysta, Zarząd Dróg Miasta Krakowa uprzejmie informuje zachowując
numerację z pisma.
Ad.1 i 2.
Projekt stałej organizacji ruchu według projektu nr 540 w Strefie Płatnego Parkowania P1 zatwierdzony przez
Z-ce Dyrektora ds. Transportu pismem nr TZ.6101.2.540.2018 z dnia 31.10.2018 r. obejmuje zarówno ulicę Krupniczą
jak i ulicę Czystą.
Ad. 3 i 4.
Dla powyższego projektu organizacji ruchu nie został jeszcze sporządzony protokół odbioru wdrożonej organizacji
ruchu z uwagi na fakt, iż w miesiącu grudniu b.r. zostanie dopiero przeprowadzona weryfikacja oznakowania pionowego,
poziomego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego wskazanego w w/w projekcie.
Jednocześnie nadmienić należy, iż niniejsze pismo przekazane jest w postaci pliku w formacie PDF, który
skonwertowany został za pomocą pakietu MS Office. W celu uzyskania dokumentu łatwego do odczytania w formie
tekstu otwartego jest możliwa konwersja dokumentu PDF na format DOC otwierając go w programie MS Word
w wersji, co najmniej 2013.
Ponadto, na serwerze FTP udostępniony został projekt stałej organizacji ruchu pn. „Projekt stałej organizacji ruchu
według projektu nr 540 w Strefie Płatnego Parkowania P1” o numerze TZ.6101.2.540.2018 z dnia 31.10.2018 r.
W celu odczytania należy wpisać odpowiednio następujące dane:
•
host: kzdwk.home.pl
•
login: no@zikit.krakow.pl
•
hasło: qiJ,KPW_VU:c
Powyższy załącznik będzie przechowywany na serwerze FTP przez 14 dni, licząc od dnia wysłania niniejszego
pisma.

p.o. DYREKTOR ZDMK
Marcin Hanczakowski

Otrzymują:
1 x Adresat
1 x aa (NO)
W przypadku kierowania korespondencji uprzejmie proszę o powołanie się na numer niniejszego pisma usytuowany
w prawym górnym rogu pierwszej strony
Zarząd Dróg Miasta Krakowa
tel. +48 12 616 70 00 (centrala) +48 12 616 75 55 (Centrum Sterowania Ruchem)
fax: +48 12 616 7417, sekretariat@zdmk.krakow.pl
31-586 Kraków ul. Centralna 53
ePUAP:/ZIKiT/SkrytkaESP
www.zdmk.krakow.pl

