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Alapítványunk, az alábbi észrevételeket és javaslatokat teszi a Vác 1620/36
HRSZ-ú ingatlan szabályozási terv módosításához:
Az anyag egy áruház és egy raktárépület létesítéséről ír. A raktárépületnek
nem fejti ki az esetleges logisztikai központ jellegét, mely sokkal nagyobb
forgalmi, zajossági, levegőszennyezési paraméterekkel jár, mint csupán egy
raktár működtetése.
Az anyag nem foglalkozik azzal, hogy mi indokolja a Gombási úton egy 3.
élelmiszer áruház létesítését, amikor azon az úton már 2 ilyen áruház működik.
Zöldterületi témakörben:
• A növényzettel foglalkozó részben nem vetik össze az önkormányzatnak
rendelkezésére álló tájvédelmi anyaggal a zöldterületi adottságokat,
amit a Szentistván Egyetem Tájvédelmi kar készített.
Zajosság, levegőszennyezés témakörben:
• Az anyag nem foglalkozik a területen elhelyezni kívánt logisztikai
központ zajosságával, ami veszélyeztetheti a környező sűrűn beépített
lakótelepi, illetve kertvárosi övezetben lakók életét és nem foglalkozik
ezen tényezők kiküszöbölésével sem.
Parkolás témakörében:
1. A 32db parkolóhely kijelölését az áruház körül nem tartjuk elégségesnek.
Ugyanezen az útvonalon található másik két élelmiszer áruházhoz
tartozó parkolók száma mindkét esetben száznál is több, mégis
férőhelyekkel küzdenek.
2. A logisztikai központ körül kialakított álláshelyek alkalmasak a kamionok
rakodására, de azok várakozására, parkolására kevesek.
3. A parkolóhelyek megközelítése nincs kidolgozva. A Gombási útról való
be és kivezetés az áruház és a raktárközpont funkciót figyelembe véve
minimum körforgalommal ellátott közlekedési csomópontot igényelne.
4. A közlekedés szempontjából nem dolgoztak ki organikus zajvédelmi
műtárgyak telepítését, amikre szükség lenne.
A közlekedési helyzetfeltárással kapcsolatban:
1. A Gombási utat gyűjtőútként és az egyetlen rávezető útként vizsgálja,
de nem veszi figyelembe az ahhoz csatlakozó bekötő utakat, melyekről
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jelenleg kamionok számára fizikailag sem minden esetben lehetséges a
rákanyarodás, és nem veszi figyelembe azok jelenlegi terheltségét sem.
2. Nem foglalkozik az autópályáról való megközelíthetőségről, mely jelen
esetben akár Verőce akár Kosd felől csak kertvárosokon keresztül
húzódó rossz minőségű mellékutakról (Újhegyi, Lehár) megközelíthető,
amiknek a terheltsége fizikailag nem növelhető.
3. A jelenlegi közlekedési lehetőségek terén olyan a laktanya belső útjait
és olyan a mögött lévő földutat is említ, aminek a használata
kamionnal, gépkocsival jelenleg nem lehetséges.
4. Az anyag jelenlegi közlekedési állapotokat nem elemzi, az utak
használatát adekvátan kezeli.
A közlekedési javaslatokkal kapcsolatban:
1. Az anyag nem ad semmilyen felvilágosítást az épületek használata
során tervezett közlekedéssel kapcsolatban. Míg az áruházzal
kapcsolatban hasonló esetekhez hasonlítani lehet, addig nem lehet
tudni a logisztikai központ forgalmát milyen paraméterekkel tervezi.
2. Mindkét intézmény forgalmát a meglévő Gombási útra és mellékutakra
tervezi, miközben nem vesz tudomást annak hiányosságairól.
3. A tervekben sem a laktanya mögé tervezett elkerülő úttal, sem az
autópályára való kivezetéssel nem számol, pedig ezek az esetek
megoldásokat jelentenének, ugyanakkor csomópontok kiépítését
igényelnék.
4. A szabályozási terv módosításán tervezett országos mellékút telepítési fő
és gyűjtőútként szerepel az Altány utca, ami egy keskeny kertvárosi
utca és semmi lehetőség a szélesítésére.
Javasoljuk készüljön az ingatlanon elhelyezni kívánt létesítmények
üzemeléséhez egy olyan hatástanulmány, és az alapján terv, ami a
közlekedési problémák megoldását szolgálja.
Közlekedési szempontból a tervet elfogadhatatlannak tartjuk.
Amennyiben lehetséges, kérjük, mint civil szervezetnek tegyék lehető
részvételünket az érintett ügy megtárgyalásainál, és kezeljenek minket
ügyfélként a jövőben.
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