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Magyar Kerékpárosklub támogatja Kecel Város Önkormányzata törekvését a térség
kerékpáros közlekedésének további fejlesztésére.
Kecel és Soltvadkert Önkormányzata az 54. sz. f út mentén kerékpárút építésére pályázatot
kíván beadni a KÖZOP- 2008- 3.2. pályázat ra. A megépíteni kívánt 2,60 m széles kerékpárút 9
km hosszon Kecel keleti határától az 53. sz. f út húzódik, ahol a Soltvadkertet Kisk rössel
összeköt keérkpárúthoz csatlakozik.
A Magyar Kerékpárosklub támogatja fenti kerékpáros útvonal kiépítését.
A pályázó bemutatta a Mobil Plan Kft. által készített engedélyezési tervet.
Ezzel kapcsolatos véleményünk:
1. A tervezett padka mechanikai stabilizációval vagy füvesítéssel készüljön.
2.

A 3+900 kmsz. környezetében lév
kiépítése szükséges.

buszmegállónál a peronhoz járdacsatlakozás

3.

Ugyanitt a 0422/1 hrsz.-ú ú t csa t la k oz á sá n á l a kerékpáros átvezetés vörös színnel való
kiemelését és figyelemfelkelt táblák elhelyezését javasoljuk.

4.

A tervezett kerékpáros pihen helyen olyan kerékpártárolók elhelyezését javasoljuk, ami
az egész kerékpárt megtámasztja. (http://kerekparosklub.hu/kerekpartarolashoz-muszaki-ajanlas)

5.

A f útról lekanyarodók figyelmét is fel kell hívni a párhuzamosan haladó kerékpárútra
(jelz táblával és/vagy burkolati jellel)

A kerékpáros útvonal Kecel belterületén való továbbvezetését a helyi kerékpáros
forgalom igényeinek megfelel en: a menetirányszerinti haladást lehet vé tev módon, a közúti
forgalomba integrálva javasoljuk kialakítani. A meglév útfelület újra felosztásával pl.
kerékpársáv, vagy kétoldali kerékpárút alakítható ki, a parkolási helyzettel együttesen kezelve.
A további tervezések sor á n is készséggel állunk rendelkezésükre szakmai
tapasztalatunkkal. A kerékpáros közlekedést érint
más fejlesztésekben szívesen
résztveszünk a tervezés kezdeti fázisától kezdve. Szívesen állunk rendelkezésükre az egész
várost felölel
kerékpárosbarát úthálózat k ia la k ít á sa koncepció kidolgozása során.
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