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A Magyar Kerékpárosklub támogatja Göd
közlekedésének fejlesztésére.

törekvését a környék kerékpáros

Az önkormányzat a GKM "Kerékpárutak fejlesztésének támogatása 2008." címmel kiírt
pályázaton a már meglévő és az Euró Velo útvonal részét képező kerékpárút felújításának
terezésére kíván pályázatot benyújtani az alábbi nyomvonal mentén:
Pázmány u.-Schweidel u.- Petőfi u.- Alkotmány u.- Luther u.-Bajcsy Zs.u.-Köztársaság u.- Jegenye.-u
Bocskai u.-Attila u.-Napsugár u.-Kikelet u.- Délibáb u.-i
A pályázó bemutatta a tervezett nyomvonal átnézeti helyszínrajzát, és ismertette az
elképzeléseit, ezzel kapcsolatos észrevételeink:


A Magyar Kerékpárosklub egyetért a kerékpáros útvonal Köztársaság út és Bocskai u.
közötti szakaszának felújításával és szélesítésével, az erre irányuló tervek elkészítésével,
ugyanis ezen a szakaszon, a felsőgödi gáton olyan szerkezetben és minőségben készült el
az útpálya, amely mára balesetveszélyessé vált.



Indokoltnak tartjuk a kerékpáros turisztikai útvonal Pázmány P. u. - Schweidel J. u. Kossuth L. u. - Petőfi S. u. szakaszának kiváltását, és a nyomvonal Pázmány P. u. Vörösmarty M. - Kossuth L. u. - Vasvári P. u. - Jávorka S. u. útvonalra történő
áthelyezését, az ehhez szükséges tervek elkészítését, mivel itt a gépjárműforgalom
kisebb. Javasoljuk, hogy az 'új' szakaszon a kerékpáros forgalom kapjon elsőbbséget a
keresztutcákon haladó forgalommal szemben, hasonlóan a Petőfi S. u. és Jávorka S. utcai
kereszteződés forgalmának mostani szabályozásához.

Javasoljuk Göd Város Önkormányzatának, hogy a tervezés során fokozottan
vegyék figyelembe a következő problémákat, és nyújtsanak rá megoldást:
- a Petőfi utcában, a Huzella Tivadar Általános Iskola környékén a kerékpáros közlekedés
szempontjából is megfelelő parkolás-szabályozása
- a kerékpáros útvonal Szegfű u. és Rezeda u. közötti szakaszán a
vízelvezetés megoldatlansága;
- a Luther M. utcában a két vízelvezető rács balesetveszélyessége;
- az Eurovelo kerékpáros útvonal gödi szakaszának jelzése, irányának
jelölése, a település forgalmasabb pontjain (zöld tájékoztató és útirányjelzőtáblák az ÚT 21.157 számú „Közúti jelzőtáblák II” című Útügyi műszaki előírás 37. pontja szerint)
A tervek készítése során szervezetünk szívesen áll rendelkezésükre!
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