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Od: Bogdan Wochnik <drogi3@um.rybnik.pl>
Data: 2019-04-04 15:59:39+02

Do: Wojciech Kiljańczyk <wojciech.kiljanczyk@gmail.com>

Temat: Re: 2019/64330 - Wniosek w sprawie pasów na przejściach dla pieszych (Dla: Wojciech Kiljańczyk <wojciech.kiljanczyk@gmail.com>)

Odpowiadając na mail-a w sprawie przejść dla pieszych w centrum Rybnika informuję, iż prace te będzie prowadziła firma, która zostanie
wyłoniona w przetargu na oznakowanie dróg w roku bieżącym. Otwarcie ofert zaplanowane jest na dzień 9 kwietnia 2019r. i jeżeli
postępowanie przetargowe zakończy się podpisaniem umowy należy się spodziewać że prace rozpoczną się pod koniec kwietnia bieżącego
roku. 
 
Nie dotyczy to miejsc w których realizowano i realizuje się pasy lub kontrapasy rowerowe, a prace te obejmowały również odnowienie lub
zmianę lokalizacji przejść co miało miejsce głównie w centrum miasta.  Realizacja tych prac należy do ich obecnego wykonawcy, a prace te
koordynuje RSK. 
 

Urząd Miasta Rybnika 
Wydział Dróg

44-200 Rybnik, ul. Rzeczna 8 
t +48 32 43 92 148, f +48 32 42 24 124 
drogi@um.rybnik.pl 
RYBNIK.EU

Wojciech Kiljańczyk, w dniu 2019-03-26, o godz. 10:34, napisał(a): 
 
----- Wiadomość oryginalna ----- 
Od: Wojciech Kiljańczyk <wojciech.kiljanczyk@gmail.com> 
Do: Klaudia Korduła-Krybus <rada.miasta@um.rybnik.pl> 
Data: 2019-03-26 10:34:19+01 
Temat: Re: 2019/64330 - Wniosek w sprawie pasów na przejściach dla pieszych 
 

Szanowny Panie Prezydencie,
 
zwracam się z prośbą o zlecenie przeglądu pasów na przejściach dla pieszych w centrum Rybnika. Istnieją miejsca, gdzie pasy
są w fatalnym stanie. Wnoszę również o wykonanie prac naprawczych w miejscach, które będą tego wymagać.
 
Proszę o pozytywne rozpatrzenie niniejszego wniosku.
 
Z poważaniem
Wojciech Kiljańczyk
 
P Please consider your environmental responsibility before prin�ng this e-mail /Pomyśl o środowisku zanim wydrukujesz ten e-mail

 

Niniejsza wiadomość oraz wszelkie załączone do niej pliki mogą być poufne i mogą podlegać ochronie prawnej. Jeżeli nie jest Pan/Pani zamierzonym adresatem powyższej

wiadomości nie może jej Pan/Pani ujawniać, kopiować, rozpowszechniać, ani też w żaden inny sposób udostępniać lub wykorzystywać. O błędnym zaadresowaniu wiadomości

prosimy niezwłocznie powiadomić nadawcę i usunąć wiadomość. Nadawca nie jest odpowiedzialny za jakiekolwiek błędy lub luki w tej wiadomości, które mogą powstać w

wyniku jej transmisji.

 

This message and any a�achments may be strictly confiden�al and protected by law. If you are not the intended recipient of this message do not disclose, copy, distribute or

take any ac�on based on this message or any informa�on herein. Please do inform the sender immediately about receiving this message in error and please delete it from

your computer. The sender is not liable for any errors or omissions in content of  this message which may arise as a result of e-mail transmission.
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