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Tisztelt jegyző Asszony!
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20l 7. augusztus l6-án megtartott lakossági fórumon lehetőségem volt a Települé§szabályozási
Terv es a T€lepülésképi Arculati Kézikönyv készítésévelkapcsolatban észrevételeketés

javaslatokat tennem. Az elínondottakat ponlokba fogtalva, írrásban is megismétlem,

1.)

csendes, a nyári időszakban sem forgaknas utca,
utca
A jelenleg érvényben lévő TelepúlésrendezésiTerv az ütca északi lészén,a Fő és a Rózsa
átlago§an
kozotti szakaszon 12m-es szabályozási szélességettervez, pedig ez a 170m-es szaka§z

A Ko§suth Lajos utca az Ólaluban egy

helyrajzi számú
az utca legszélesebb r észe. A leNezel| szélességmiatt az utca felől a következő
a 31/1 (a saját ingatlanom) 4m, 33-as 4-5m, 47,es 2m, 48-,§ 2m, 8/3-a§

területek, mint
sávot veszítenek,
gazdasági épülettel együtt 6-8m szélességú
-u
.és""n, lényegesen megváltoztatná! pedig az Ófalu
iepe,, az út§zélesítes
"ren
képénekmegőrzése fontos feladatunk!
válto7táás nélkü,
Sziikség esetén a közlekedés az, elágazó északi rész egyiiányisit|ásával,
gazdaságosan megoldható. (1sz. téIkép) Igaz még §oha nem történt itt közlekedési akadály!
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A Taryon-hegri dúlő községilnk szőlőhegye, Ritka beepítettégével, bolos
tábláival, s,,limölc§öseivel
aÁj meglalaozó eleme. A kertes, meágazdasági,

pincéivel,
borvidéki
szőlő
(MKl) terület a Balaton-felvidéki Nemzeti Park észe, A jelenlegi Településrendezesi Terv a
tájba simuló utak hetyett 8-óm §zabályozá§i szélességúulakat tervez. Az ilyen szelességúutak
rájromboló hatrisúak, életszeíitlenek.Az itt közlekedő gép€k 2.5m sorüívolságú szólóáblákban
dolgoznak! Torlódás, ütközés soha nem történt! A tervezett széle§ség csökkenti a gazdák
múvelheó terüete! borospince§ gazdasági gpület9k esnének áldozatul (2sz. téika)
2.)

l

\{o$o§7!Ó

_ET

LET

i

},r,

';,.":.,óá

,"
,

::"

",

", i:::,

", l

példíka leirtaka:
2425, 242316 helyrajzi számú ingattanjaim mellett
§zélesíteni indokolafl an és gazdaságtalan,
2424 ingadan borospincéjénekl/3-a út lenne.

34m szélességúút vez€t, ezt 8 meleíe

További részben és tdesen eltiinteterdő pincék, gazda§ági aiiletek a 2334, 2348, 238a, 2393
helltajá számokon találhaók,

Kérem a jeglzó Asszon},t, hogy az észíevételeketjava§latokat
önkománr-ati egységekhez juttassa el.

Zár,ka. 2017 . szeplelÍJ'bel 4.

Ti§áelett€l:

a

megfeleló tervező és

