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Tisztelt Képviselő-testület!
Tisztelt Bizottság!
A Parti sétányon az előző évben baleset történt, melynek során egy gépkocsi
ütközött a Parti sétány 8 szám alatti ingatlan előtt álló platán fa egyik közúti
űrszelvénybe hajló ágának.
A helyszínen megállapítottuk, hogy a Parti sétányon lévő helyi védettségű
fasorban több olyan fa is található, ami a közúti űrszelvénybe nyúlik.
Az esetleges további balesetek megelőzése érdekében javaslom az utca forgalmi
rendjének felülvizsgálatát.
A forgalmi rend felülvizsgálatának előkészítéseként az érintett szakhatóságokkal,
azaz a Rendőrség és a Somogy Megyei Kormányhivatal Kaposvári Járási Hivatal
Műszaki Engedélyezési, Fogyasztóvédelmi és Foglalkoztatási Főosztály Útügyi és
Mérési

Osztály

képviselőivel,

valamint

a

Közterület-fenntartó

Szervezet

vezetőjével helyszíni bejárást és egyeztetést tartottunk.
A bejárásról készült emlékeztetőt mellékelem.
A szakhatóságok a bejárás során javasolták, hogy
a közlekedés biztonsága érdekében „magasságkorlátozás” táblákat helyezzünk el
a Parti sétányon az útkereszteződésekben és a Parti sétányhoz csatlakozó
utcákban az utolsó elkanyarodási lehetőség helyénél.
A Platán sor 8 szám előtti megdőlt, közúti űrszelvénybe hajló platánfa a kivágása
az előzőekben javasolt magasságkorlátozás esetén is indokolt.
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Határozati javaslat:
1. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testülete elhatározza,
hogy módosítja a Parti sétány forgalmi rendjét a következők szerint:
A Platán soron közlekedő járművek számára magasságkorlátozást
vezet

be

űrszelvény

úgy,

hogy

a

magasságot

személygépkocsik
meghaladó

közlekedéséhez
magasságú

előírt

járművek

közlekedését megtiltja. A magasságkorlátozást a Parti sétányon és a
csatlakozó utcákban az utolsó elkanyarodási lehetőség helyénél
„magasságkorlátozás” tilalmi jelzőtáblákat kell kihelyezni.
A kihelyezett táblák oszlopain az új forgalmi rend bevezetésének
időtartamra „Forgalmi rend változás” táblákat is el kell helyezni.
2. A Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testülete utasítja a
Közterület-fenntartó szervezet vezetőjét, hogy a Parti sétány 8. szám
előtti megdőlt platánfát vágassa ki.

Felelős:

1. pont:
jegyző
2. pont:
Közterület-fenntartó Szervezet vezetője
Határidő: 2017. június 16.
Gáspár László
Referens
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