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HELYSZÍNRAJZ    M 1.1000

Épület Tervezett épület Közút Parkolóhely Járda, feljáró Kerékpárút TérGyalogátkelőhely Zöldfelület Meglévő fa Telepítendő faSzolgáltató épület
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NAGYKOVÁCSI FŐUTCA

helyszínrajz, keresztszelvények, közlekedés fejlesztés1.
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Gépkocsi közlekedés, parkolás:

- rossz állapotban lévő közút cseréje, felújítása

- jelenlegi parkolási rendszer megváltoztatása
  [spontán parkolás megszűntetése]

- P+R parkolók létrehozása

- kevesebb parkolóhely a főutcán
  [több zöldfelület alakul ki, utcakép javul]

- parkolás megoldása telken belül,
  ahol lehetséges

Tömegközlekedés:

- autóbusz-megállóhely áthelyezése
  [páratlan oldalon Teleki Kastéllyal szemben]

- új autóbusz-megállóhely lehelyezése
  [páratlan oldalon Kossuth u. 45.
  elött 25 m-rel]

- jelenlegi autóbusz-megállóhelyek rendezése
  [nyomvonalak korrigálása,
  egységes burkolat]

- korszerű buszvárók létesítése

Kerékpáros közlekedés:

- két oldali egysávos kerékpárút létesítése

- kerékpáros forgalom közút mellett elválasztósávval
  [szűk keresztmetszet esetén, főutca elején]

- kerékpárút a járda mellett burkolatváltással
  [főutca többi szakaszán]

- kerékpárút rendezett kialakítása

- kerékpár tárolók létesítése
  [buszmegállóknál, főutca elején és végén]

Gyalogos közlekedés:

- gyalogút szélesítése, ahol szükséges

- rendezett, egységes burkolat

- gyalogátkelőhelyek létesítése
  [CBA-val és a Postával szemben]

- teresedések, pihenőhelyek kialakítása

- sétányok kialakítása

- padok, ülőfelületek létesítése

KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSI JAVASLATOK

- főutca legszűkebb keresztmetszete

- megtartandó növényzet miatt
  parkolás nem megoldható

- kétoldali egysávos kerékpárútak

- kérékpáros forgalom közúti forgalom
  mellett elválasztósávval

- fák, zöld felületek kiemelt szerepe

- kandeláberek létesítése

A-A KERESZTSZELVÉNY     M 1:200

- egyoldali párhuzamos parkolás

- két oldali egysávos kerékpárútak

- kérékpáros és gyalogos forgalom
  elkülönítése burkolatváltással

- fák, zöld felületek kiemelt szerepe,
  fatelepítés

- kandeláberek létesítése

B-B KERESZTSZELVÉNY     M 1:200

C-C KERESZTSZELVÉNY     M 1:200

- két oldali egysávos kerékpárútak

- kérékpáros és gyalogos forgalom
  elkülönítése burkolatváltással

- fák, zöld felületek kiemelt szerepe,
  fatelepítés

- buszmegálló újra gondolása,
  korszerű buszváró létesítése

- kandeláberek létesítése

F-F KERESZTSZELVÉNY     M 1:200

D-D KERESZTSZELVÉNY     M 1:200

E-E KERESZTSZELVÉNY     M 1:200

- két oldali egysávos kerékpárútak

- kérékpáros és gyalogos forgalom
  elkülönítése burkolatváltással

- fák, zöld felületek kiemelt szerepe,
  fatelepítés

- kandeláberek létesítése

- Mária szobor elé köztér létesítése

- két oldali egysávos kerékpárútak

- kérékpáros és gyalogos forgalom
  elkülönítése burkolatváltással

- fák, zöld felületek kiemelt szerepe,
  fatelepítés

- kandeláberek létesítése

- kétoldali merőleges parkolók
  [posta, önkormányzat]

- tervezett önkormányzat előtt
  kiteresedés

- két oldali egysávos kerékpárútak

- kérékpáros és gyalogos forgalom
  elkülönítése burkolatváltással

- fák, zöld felületek kiemelt szerepe,
  fatelepítés

- utca bútorok létesítése

- sétány kialakítása a védett
  gesztenye fasor mellett

- kastély felőli oldalon partfal
  létesítése

- kandeláberek létesítése

- parkolás megoldása telken belül,
  ahol lehetséges

- többnyire közúttal párhuzamos parkolóhelyek
  [élhetőbb keresztmetszet,
  több zöldfelület]

- ritkán közútra merőleges parkolóhelyek
  [közintézmények - Posta, Önkormányzat - elött]

- parkolóhelyek rendezett kialakítása
  [egységes burkolat]


