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Wettstein és Társa Bt., mint tervező kérelemmel fordult hivatalunkhoz, melyben a           
Budapest XI. kerület Péterhegyi Lakópark vízelvezetése, közvilágítása, új közúti híd-          
és útépítés tervéhez tulajdonosi hozzájárulást kér. 
A lakópark beépítésének feltételeként a szabályozási terv előírta a Kapolcs utca felől            
induló közúti híd létesítését, az érintett terület szabályozási tervét Újbuda          
Önkormányzat Képviselő-testülete 2008. évben, 29/2008 (XII.19.) XI. ÖK rendelettel         
fogadta el. A rendelet beépült a XI. kerület Kerületi Városrendezési és Építési            
Szabályzatáról szóló 34/2003 (X.21.) XI. ÖK. rendeletbe. 
A tervezett lakópark állandó jellegű közúti megközelítésére a Péterhegyi úti telekhatár           
és kapcsolata nem alkalmas, ezért a telek megközelítésére új út épül a Kapolcs utca              
irányából zárt csapadékvíz csatornával, közvilágítási hálózat kiépítésével. Az új út          
keresztezi a Hosszúréti-patak medrét a 3+375 km szelvényben ahova egy 13,2 m            
hosszú, 12 m szabad nyílású és 8,65 m hídpálya szélességű új hidat terveznek építeni. 
  
Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy a mellékelt határozati javaslatot fogadja el. 
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