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Tájékoztató
a Kandó Kálmán utca forgalmi- és útviszonyairól

A Településfejlesztési Bizottság a Kandó Kálmán utcai lakossági fórumon elhangzott
forgalomtechnikai javaslatokról szóló 204/2018 (XI. 27.) számú határozatában döntött arról,
hogy szakvélemények beérkezését követően újra tárgyalja a lakosok kérését az utca
egyirányúvá tételére vonatokozóan.
A műszaki osztály szakvéleményeket kért be, ismertetésük az alábbiakban történik.
A Rendőrség álláspontja szerint az érintett útszakasz átjárhatóságát fenn kell tartani. A
megoldást a Kandó Kálmán utca, Mechwart András utca és Biai Gáspár utca által alkotott
rész Lakó- és pihenő övezetbe sorolása jelenti, ezzel az áthaladó forgalom megtiltásra kerül
a KRESZ-ben foglaltak alapján. Szintén a LPÖ miatt a legnagyobb megengedett sebesség
20 km/h lenne. Ezzel együtt javasolják a Hársfa utcának a Jókai Mór utca és a József Attila
utca közötti szakaszának stabilizálását, járhatóvá tételét.
Az ügyben kértük Főépítész úr szakmai véleményét is. Eszerint településszerkezeti
szempontból a hálózatos közlekedési rendszer kialakítása a kívánatos, vagyis minden utca
megközelíthető legyen minden irányból. Szintén fontosnak tartja, hogy az azonos besorolású
utcák

leterheltsége lehetőség

szerint azonos

legyen az egyes

helyi adottságok

figyelembevételével.
A közlekedéstervező szakember véleményében visszautal az önkormányzat megbízásából
készített „Biatorbágy Város – Helyi közutak forgalmi fend felülvizsgálata” c. munkára
(munkaszám: GH-2016-2.1., dátum: 2016. február), melyben a Kandó Kálmán utca a
környező utcákkal együtt 30 km/h-s sebességű korlátozott zónába sorolását javasolja. A
terület jellemzőjeként megállapítja, hogy abban hosszú, egyenes vonalvezetésű utcák
találhatók, ami nagyobb sebességre ösztönöz. Sebességcsökkentő küszöbök azonban nem
épültek.

A fentieken túl az érintett útszakasz jellemzője, hogy egy intenzíven fejlődő terület része.
Folyamatos építési forgalom várható a közeljövőben, illetve maga az utca is építési terület.
Május 8-ai kezdéssel újabb közműfektetés kezdődött; gázvezetéket épít a szolgáltató a Biai
Gáspár utca felől a nemrég épült ikerházakhoz.
További probléma, hogy az utca jelentős szakaszán az ingatlanok kerítései egy-másfél
méterrel belógnak a közterületbe. Ennek rendezése folyamatban van, az ingatlan
tulajdonosokat felszólítjuk, hogy a kerítéseket helyezzék vissza az eredeti állapotba.

Kérem a Kandó Kálmán utcáról szóló tájékoztató elfogadását.
Biatorbágy, 2019. május 8.
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