HIRDETMÉNY
Ezennel értesítem a Tisztelt ingatlantulajdonosokat, hogy a Speciálterv Építőmérnöki Kft (1134 Budapest,
Kassák Lajos utca 81.). a NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. [1134 Budapest, Váci út 45. (a
továbbiakban: NIF Zrt.). megbízásából elkészítette a Tervezési szerződés - a Mohácsi Duna-híd és
csatlakozó, az M6 autópálya és 51. sz. főút közötti úthálózata tanulmány, engedélyezési és kiviteli
tervének készítése, az építési engedély, valamint a szükséges további engedélyek megszerzésében való
közreműködés tárgyában. (K057.02)” című tervezési munka engedélyezési terveit.
A tervezési feladat az egyes közlekedésfejlesztési projektekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről
szóló 345/2012. (XII. 6.) Kormányrendelet 1. sz. mellékletének 1.303. pontja alapján kiemelt jelentőségű
projekt.
A NIF Zrt. és a Speciálterv Építőmérnöki Kft. között létrejött tervezési szerződéses megállapodás alapján
2020.05.24. határidővel a Tervező az útépítési engedélyezési eljárás megindítását kezdeményezi az érintett
Kormányhivataloknál.
A tervezett nyomvonal Csátalja település déli határánál az 51 sz. főúti csatlakozással indul és Mohács irányába
a meglévő részben fás területen halad. A Ferenc-tápcsatornát egy új műtárggyal keresztezzük és utána a
meglévő 5107 jelű. országos közúttól délre a mezőgazdasági területeken halad Sárhát település nyugati határáig,
ahol keresztezi az 5107-es j. közutat egy körforgalmú csomópont kialakításával. A csomóponttól a tervezett
nyomvonal az 5107 j közúttól északra lévő mezőgazdasági területeken halad a Riha tavat északról kerülve és
Újmohács északi oldalán éri el a tervezett Mohácsi Duna-hidat. A Duna-híd után a Mohács város iparterületén
meglévő önkormányzati út 11,5 t megerősítése történik, majd az 56 – 57 sz. főutak csomópontja után az 57. sz
főút nyomvonalának 2x2 sávra történő felbővítésével éri el az M6-os autópályát.
Tekintve, hogy a tervezett úthálózati fejlesztés ~ 30 km hosszúságú és többnyire mezőgazdasági területen halad,
a magántulajdonosok érintettsége nagyszámban jelentkezik. Ezért az ingatlantulajdonosokat az egyéni
kiértesítés helyett az Önkormányzatok segítségével hirdetmény útján tájékoztatjuk a tervezett fejlesztésről.
A tervezett beruházás áttekintő térképe elérhető az Önkormányzat honlapján, valamint a tervezett kialakítás
útépítési és forgalomtechnikai terveinek nyomtatott példányában az érdeklődők számára az Önkormányzatnál
a betekintés biztosított.
A tervdokumentációval kapcsolatban észrevétellel, véleménnyel a projekt által érintett ingatlantulajdonosok
élhetnek.
Véleménynyilvánítás határideje 15 nap:
2020.05.13-2020.05.28
Észrevételt tenni, illetve véleményt nyilvánítani a megadott véleményezési határidőben kizárólag a
tervdokumentációval kapcsolatban a polgármesterhez címzett elektronikus úton benyújtott, szövegszerű
indoklással ellátott véleményben lehet.
Tisztelettel várjuk az érintettek véleményét és észrevételét!

