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A Magyar Kerékpárosklub támogatja Derekegyház Község törekvését a térség
kerékpáros hálózatának fejlesztésére.
Derekegyház Község Önkormányzata pályázatot kíván benyújtani a Dél-Alföldi Operatív
Program Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése (Kódszám: DAOP-2009-3.1.2/A) c. pályázati
felhívása alapján a 4405. közút melletti önálló kerékpárút megvalósítására község bel- és
külterületén a 5+600 km szelvény és a község közigazgatási határa között.
A tervezett nyomvonal része a Szegvár
közötti kerékpráútnak.

Szentes

Derekegyház

Nagymágocs települések

Az országos közúti adatbank 2007-es adatai szerint a 4405. j. úton 2516 J/nap gépjárm
forgalom van, ebb l a teher és autóbusz forgalom 479 J/nap. A vonatkozó m szaki el írás és
a pályázati útmutató szerint is külterületen 4000 járm /nap forgalom alatt a kerékpárforgalom
útpályán vezetése lehetséges. Ezen a szakaszon tehát az önálló kerékpárút építése nem
feltétlenül szükséges. A magas teherforgalom miatt azonban TÁMOGATHATÓNAK tartjuk.
A tervezett kerékpárút a 4405 j. közúttal párhuzamos halad, belterületen az északi oldalon
600 méter hosszon, külterületen az út déli oldalán 2,60 m széles aszfalt burkolattal 3,0 km
hosszon.
A pályázó bemutatatta a tervezett kerékpárút részletes helyszínrajzát. Ezzel
kapcsolatos észrevételeink:
1. A Felszabadulás utcában a telekbehajtók nincsenek ábrázolva, itt figyelemfelkelt
burkolat vagy burkolati jel szükséges. A kerékpárútra való ráparkolást meg kell
akadályozni.
2. A kerékpáros átvezetés el tt a Felszabadulás utcán 30 vagy 40 km/h-ra való sebesség
csökkentést javaslunk.
3. A földút keresztezésnél sárrázó burkolat szükséges.
4.

A kerékpárút és a közút csatlakozását szegélymenetesen, síma aszfalt kapcsolattal
kérjük kialakítani.
5. Szükség szerint kerékpártároló létesítését is támogatjuk.

A kiviteli tervek készítése során kérjük a fentiek figyelembe vételét, a kés bbi
tervezés és kivitelezés során is szívesen segítünk tapasztalatainkkal!
Budapest, 2009. június 2.
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