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ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁS
a Fő utca menti elektromos légvezetékes hálózatok
földkábeles hálózatra történő átépítéséről
a Fő utca program keretében
Tisztelt Fő Utcai Ingatlantulajdonos!
Bizonyára hallott már arról, hogy Pilisvörösvár Város Önkormányzata a jövő évben (várhatóan
2010 áprilisától) a 10-es út belterületi szakaszán a Hősök terétől a Szent János utcáig a Fő utca
teljes felújítását tervezi, az út mindkét oldalán, az útszegélytől a házfalakig (telekhatárig).
A beruházás során sor kerül mindkét oldalon a járdák felújítására, szabályos parkolóhelyek kialakítására (amennyit csak lehet), új fák ültetésére és a zöldfelület növelésére (ahol parkolóhely nem
alakítható ki). A beruházásra 623,5 millió forintos Európai Uniós pályázati támogatásból és 171,5
millió forintos önkormányzati saját forrásból kerül sor.
A pályázatnak ugyan nem része, de pályázaton kívüli forrásból megvalósul a Fő utcán a közvilágítás átépítése is. Az ELMŰ Zrt. saját költségvetésén vállalta a légvezetékek kiváltását és föld alá
fektetését, az önkormányzat pedig vállalta a jelenlegi beton villanyoszlopok helyett kihelyezendő
kandelábereknek valamint az ingatlanokra való bekötésnek a költségét.
A légvezetékek megszüntetése ugyanis azt is jelenti, hogy a közvilágítás mellett a kommunális
ellátást biztosító hálózatot is át kell alakítani, azaz az ingatlanokon lévő jelenlegi tetőtartós elektromos csatlakozók helyett a földkábelt befogadó új csatlakozókat kell kiépíteni. A csatlakozóátépítés és az átépítés utáni helyreállítás nem jelent Önnek semmilyen költséget, ezeket az önkormányzat saját költségén elvégzi.
Öntől, mint ingatlantulajdonostól csak az együttműködést kérjük, azaz hogy tegye lehetővé az
átépítéssel járó munkálatokat, szükség esetén az ingatlanára való bejutást. Először a tervező fogja
Önt megkeresni, várhatóan a közeljövőben, tehát 2009. október – november hónapban, hogy felmérje a helyszínt. A kivitelezés pontos időpontjáról később még tájékoztatni fogjuk.
A jelenlegi – városközponthoz méltatlan – szabadvezetékes (légvezetékes) hálózatok és betonoszlopok eltüntetése nemcsak a város Fő utcájának összképét javítja majd, hanem lehetőséget ad a
kényelmesebb gyalogos közlekedés megvalósítására is, amely reményeink szerint mind a Fő utcán
közlekedő, mind a Fő utcán ingatlannal rendelkező polgárok előnyére válik majd.
Köszönöm, hogy együttműködésével Ön is hozzájárul ahhoz, hogy közvetlen lakókörnyezete, a Fő
utca városhoz méltó megjelenést kapjon. Kérem, hogy amennyiben bármilyen kérdése lenne a
kivitelezéssel kapcsolatban, forduljon kérdésével a Pilisvörösvári Városfejlesztő Kft-hez. (Cím:
Pilisvörösvár, Puskin u. 8., Tel:26/331-470)
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