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A Magyar Kerékpárosklub támogatja Budapest XIX. kerületének törekvését a
térség kerékpárforgalmi hálózatának fejlesztésére.
A pályázati támogatásból megépíteni kívánt helyi közlekedési célokat szolgáló
kerékpáros útvonal a következ : A Határ útról indulva a Pannónia út * Esze
Tamás u. * Hungária u. * Ady Endre u. * Hunyadi u. * Üll i u- Kosárfonó u. *
Katica u. nyomvonalán a Vak Bottyán utcáig.
Az önkormányzat útvonal és létesítmény típus választásával nem értünk
egyet teljes mértékben.
A tervezett nyomvonal kiépítését CSAK RÉSZBEN TAMOGATJUK.
A pályázat i út m ut at ó és az érvényes m szaki el írás szerint is a 4000 J/nap
k ör üli for ga lom n a gysá g e se t é n a ve gye s for ga lom va gy r é szle ge s
e lvá la szt á s é s a se be ssé gcsök k e nt é s a j ó m egoldás a kerékpáros
forgalom számára.
A Pályázó a tervezés során konzultált szervezetünk szakembereivel és területi
szervezetünkkel, forgalomtechnikai javaslatainkat részben figyelembe vették.
A pályázó bemutatta tervezett kerékpáros útvonal végleges részletes
helyszínrajzát. Ezzel kapcsolatos észrevételeink:
Pa n nónia ut cá n TEMPO 30 övezetben, a zöldterület rovására a járda
mellett
NEM TÁMOGATJUK a kerékpárút megépítését. Megfelel
megoldás lenne az egész útvonal mentén (Pannónia, EszeTamás) a
parkolás rendezése, sebességcsökkent eszközök beépítése, továbbá a
Wekerle
MINDEN
egyirányú
utca
megnyitását
kétirányú
kerékpárosforgalom számára. A 30-as övezetben tovább kell
csillapítani a forgalmat, de nincs szükség kerékpárútra. Az elválasztást
a forgalomnagyság sem indokolja.
Az Esze Ta m á s ut ca kerékpáros útvonalként való kijelölést
támogatjuk.
A H un gá r ia út on a kétoldali kerékpásáv illetve kerékpárút kialakítást
elfogadjuk, mely a menetirány szerinti kerékpározás lehet vé teszi.
H u nya di ut cá n szervízúttal és az egyirányú széles útpályával
párhuzamosan az Ady Endre út és a József Attila utca között újabb
felület leburkolása NEM javasolt. A József Attila utca és az Üll i út
között a tervezett kétoldali kerékpársáv kialakítását támogatjuk.
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Az Üll i út m e nt é n vezetett 35 méter hosszú gyalog- kerékpárút
szakasz esetében a kerékpáros felületnek kellene az út fel li oldalon
lennie az épület banképület gyalogosforgalma miatt.
A Kosá r fonó u t ca - Ka t ica ut ca nyomvonalán a sétányon a járdától
elválasztva megépül kerékpárutat támogatjuk, de a Kosárfonó utca
forgalomnagysága a piaci id szaktól eltekintve nem indokolj a önálló
kerékpárút épít ését . A j árda egyes szakaszokon való sz kít ésével nem
ért ünk egyet .
A kerékpárút közepére elhelyezet t pollereket
baleset veszélyesnek t art j uk. Ezzel szemben az útpályán a csomóponti
területek szintbeni kiemelése és sebességkorlátozás javasolt!
Fontosnak tartjuk kijelölni, bemutatni, hogy hogyan érhet majd el a
pályaudvar
akadálymentesen
és
biztonságosan
kerékpárral.
(Legalább a Vak Bottyán utcára való kihajtást biztosítani kell.)
A további kiviteli tervek és tanulmánytervek készítése során szervezetünk
szívesen áll rendelkezésükre!
Budapest, 2009. július 1.
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