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Tisztelt Asszonyom!

Társaságunkhoz 2012. szeptember 28-án érkezett a Dayka Gábor utca átépítésével kapcsolatos
levelükre, amelyben az utca tervezett megnyitása ellen tiltakoznak az alábbi forgalomtechnikai
kezelői tájékoztatástaejuk.

Az utca kiépítésének megterveztetéséről időközben az Újbuda Önkormányzat által felkért tervező
révén is tájékoztatást kaptunk. A tervező az utca új nyomvonalának felvázolása (kitűzése) után,
egyeztetés céljából felkereste Divíziónkat és véleményünket kérte annak kiépítésével
kapcsolatosan.

Forgalomtechnikai kezelőként az utca kiépítése és átmenő forgalom előtti megnyitása ellen -
amennyiben a tervezett út forgalomtechnikai kialakítása a jogszabályoknak megfelelő - kifogást
nem emelhetünk, azonban a terület jellege miatt a terveztetés során javasoltuk, hogy környezeti
hatásvizsgálat és a forgalom átrendeződését bemutató szimuláció is készüljön.

Felhívtuk az Újbuda Önkormányzatának figyelmét arra, hogy az utca funkciója - területi
elhelyezkedése miatt - a jelenlegi két szakasz összenyitásával meg fog változni, átjárhatósága
esetén már nemcsak az utca lakói használják majd, forgalma a Hegyalja útra történő átvezetése
miatt, amennyiben a Hegyalja út irányába lesz egyirányúsítva, jelentősebb átmenő forgalom mal
is nőni fog. Ez a kedvezőtlen hatás várhatóan csökkenthető abban az esetben, ha az új szakasz
egyirányúsítása nem a Hegyalja út felé fog történni.

Szükségesnek érezzük, hogy az Újbuda Önkormányzat a tervezett állapotról, esetleg
változatokról az érintett lakókkal egyeztessen, és a vélemények figyelembe vételévei készüljön el
a végleges állapot. Az egyeztetéseken meghívás esetén forgalomtechnikai kezelőként mi is
szívesen részt veszünk.

Kérjük tájékoztatásunk elfogadását.

Budapest, 2012. október "2b"
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