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2. szimrfi mell6klete

6|USZ 9 / 69 / b. szdmti melldklete

Budapest III. keriilet,

Toronya utca - Zfizmzra utca - Zfizmara kiiz - Tfborheryi ldpcsd

6ltal hatirolt teriilet. 6s csatlakoz6 ritszakaszok keriileti szabilyoz6si tere

Kieg6szit6 rendelkez6sek

L fejezet
A szabdlyoztisi tervlap szabdlyoztisi elemei

1. Az OBVSZg | 69 a szdmri mell6klet szerinti Szabdlyozisi tervlap kiitelez66rv6nyii
szabilyozdsi elemei:

a) tewez1si teriilet hatdra,
b) kotelezri szabtiyoziisi vonal, szabiilyozitsi szelessdggel,
c) 6gvSz }vezetiparamdterei.

2. Az 6nVSZ9 169 aszimrfi mell6klet szerinti Szabrilyozisi tervlap irdnyadd irvinyti
szabdlyoztisi elemei

a) irdnyad6 telekhatdr
b) javasolt megsztintet6 jel

3. Az OBVSZg | 69 a szdmri mell6klet szerinti Szabflyozfsi tervlap tdjikoztatd
i rv iny fi s zab dly o ztis i e le me i

a) Megl6v6 dpiilet (geoddziailag bem6rt - alapt6rk6pi / nem bem6rt)
b) OBVSZ 6.$ (5) szerinti ,,C" geotechnikai kateg6ria hatdra,
c) OBVSZ 6.$ (6) szerinti ,,D" geotechnikai kateg6ria hat6ra,
d) rdglszeti leldhely hathra,
e) telek homlokvonala.
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II. fejezet
A S zab dly oztis i T erv kie gdszftf r endelkezi s ei

1. Kiizleked6s
A szab6lyozott teriileten az dvezetbe nem sorolt kcizteriileteket a kcivetkezbk szerint kell
kialakitani:

Toronya utca (ldborhegi lejtd ds hizmara utca kazau) - funkci6ja lak6utca, aszabillyozdsi
szdless6gen beliil:

- 4,5 m sz61es, vegyes haszn6latri ftburkolat elhelyezf,s1t kell biztositani.

Toronya utca (Zilzmara utca ds Toronya kdz kaz6@ - funkci6ja kiszolg6l6 rit, a szabfiyozdsi
sz6less6gen beliil:

- 2xL forgalmi s6v, 6s
- egyoldali j6rda elhelyez6sdt kell biztos(tani
- az rit szakaszos megval6suldsa esetdn az els6 szakaszban 4,75 m sz6les, vegyes
haszn6latf f tburkolat elhely ezds|t kell biztos(tani.

Tiborheryi l6pcs6 (a 16690/3 hrsz-il kdzterillet ds a I 6 689/5 lak1telek ddli telekhatdra
kozdtt) - funkci6ja gyalogrit, a szabillyozisi sz6less6gen beltil:
- 2 m sz6les l6pcs6 elhelyez6sdt kell biztositani

Tiborheryi l6pcsd (16 689/5 lakdtelek ddli telekhatdra ds a 16 300/3 kazrcrulet kozdtt)
funkci6ja lak6utca, a szab6lyozilsi sz6less6gen beliil:

- a L6 689151ak6telek gdpjarrnri megkdzelileset kell biaositani.
- az als6 szakaszon L,5 m sz6les, l6pcs6 elhelyez6sdt kell biztositani
- megl6v6 villamos ldgvezetektart6 oszlop ifihelyezend6

Tfborheryi l6pcs6 (hrsz: 16 300/3 kozteriilet ds a megldvd nyilt drok kdzdtt) - funkci6ja
lak6utca, a szabfllyoz6si sz6less6gen beltil:

- 4,5 m sz6les, vegyes haszn6latri ftburkolat elhelyezdslt kell biztositani.

Zfizmara utca (Ioronya utca ds Zilzmara koz lilz\tt) - funkci6ja kiszolgdl6 ft, egyirfinyi
forgalom biztositdsdra, a szabdlyozdsi szdlessdgen beltil :

- 1 forgalmi sdv, 6s
- egyoldali j6rda elhelyez6s6t kell biztosftani.

Zfrumara utca (Zilzmara kaz ds Farkastorki ilt kazatt) - funkci6ja kiszolg6l6 ft, a
szab6lyo zdsi sz6le ss6gen beltil :

- ZxI forgalmi sdv, 6s
- egyoldali j6rda elhelyezdsdt kell biztositani.

Zfizmara kiiz funkci6ja lak6utca, a szabillyozilsi sz6less6gen beltil:
- 4,5 m sz6les, vegyes haszn6latri ritburkolat elhelyezds€t kell biztositani.
- A MATAV szabadvezetek megszrintetdsdt kdvet6en kdztertilet gyalogrit szakasza
megsziintethetS, teriilete a szomsz6dos telkekhez csatolhat6.

2. Ert6kv6delem

2.I. A r6gdszeti lel6hely terti let6n megval6sul6 6pitmdny 6pit6si engeddlyezdse
sor6n ,, o kulturdlis 6rdksdgvddelmi hat6sdgok kijel6ldsdrdl ds eljdrdsaikra
vonatkozd dltaldnos szabdlyokrdl" sz6l6 266120L2. (IX.18.) Korm. rendelet szerint kell
elj6rni.



Budapest Fdv{ros III. keriilet, Obuda-B6krflsmegyer Onkorm frnyzat
K6pvisel6-testiilet6n ek

s3/20 13. (x. iil ;;k;;;;; renderete

A teriileten az OBVSZ 3la-b szdmi melldklete szerint ru ali.}bi v6delmek 6s korkltozisok
vannak 6rv6nyben:

a) r6gdszeti v6delem,
b) ar. ,,C" 6s ,,D" geotechnikai kateg6rirlk vonatkozo elilirdsai,




