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Tárgy: „Turisztikai kerékpárút tervezése Ópusztaszeren Dóc Község
közigazgatási határáig”
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A Magyar Kerékpárosklub támogatja Ópusztaszer Község törekvését
a térség kerékpáros hálózatának fejlesztésére.
A projekt során megtervezésre kerül Ópusztaszer Község Önkormányzat által
már kiépített kerékpárút szakaszát folytató külterületi szakasz Dóc Község
közigazgatási határáig 4 km hosszúságban. Az útvonal részét képezi az
EuroVelo11-es nyomvonalának. A nyomvonal a 4519 sz. közúttal párhuzamos
halad, attól 5 méter távolságra, 3,00 m széles aszfalt burkolattal.
A Magyar Kerékpárosklub támogatja fenti kerékpáros útvonal
megtervezését.
Kérjük a tervezés során az alábbiakat vegyék figyelembe:
1. Az EuroVelo nyomvonal fontos, hogy érintse Ópusztaszert, de a
turisztikai nyomvonal, kedvezőbb, ha nem a közút vonalát követi.
Javasoljuk közeli alternetív nyomvonalak megvizsgálást, közúttól
távolabbi vezetés érdekében.
2. Minden csomópontnál, burkolt és földút keresztezéseknél kérjük a
kerékpáros elsőbbségét biztosító figyelmeztető jelzések és
piktogram, szintbeni kiemelés, jelzőtáblák, felfestések
megfelelő
használatát, körültekintő megtervezését.
3. Az útcsatlakozásoknál a láthatóságot minden esetben biztosítani kell.
(pl.
növényzet
gyérítése
a
megfelelõ
rálátási
háromszög
kialakításához)
4. Kérjük, hogy lehetőség szerint ne az előírásban megadott
minimum méreteket alkalmazzák a kerékpáros létesítmények
paramétereinek megválasztásakor.
5. Kérjük zöld tájékoztató és útirányjelzőtáblák megtervezését is
az ÚT 2-1.157 számú „Közúti jelzőtáblák II” című Útügyi műszaki
előírás 37. pontja szerint (Különösen fontos a szakasz eléjén és végén,
illetve a keresztező utaknál és nagyobb csomópontokban a
továbbhaladási irány jelzésére, illetve a közúton haladóknak, hogy
hogyan találnak rá a kerékpárútra. Továbbá a városi kiemelt uticélok
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és környező települések elérhetőségét, távolságát célszerű szabványos
táblákkal jelölni.)
6. A kerékpárút és a közút csatlakozását szegélymenetesen, síma
aszfalt kapcsolattal kérjük kialakítani.
7. A településhatárnál körültekintően kérjük megtervezni a kerékpárút
közútra való rávezetést és/vagy kapcsolatait.
8. Javasoljuk, hogy a tervezés során tegyenek javaslatot kerékpár
tárolók, parkolók, illetve pihenőhelyek elhelyezésére.

Számítuk arra, hogy nyertes pályázat esetén
segítségünket, tapasztalatainkat a tervezés során.
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