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Tisztelt Uram!

Köszönjük, hogy megtisztelte Önkormányzatunkat ás a 2019. évi közmeghallgatásra
észrevétellel fordult hozzánk. Engedje meg, hogy kérdéseire az alábbiakban foglaljam össze
válaszomat.
A Blaha Lujza tér felújításának elindításakor összeállított tervezési diszpozíció a fő
problémák egyikeként határozta meg azt, hogy a téren a parkolóhelyek annak mintegy a felét
elfoglalják és a tár déli oldalán - a térhasználat . szempontjából - zavaró az átmenő
gdpjárműforgalom.
Tekintettel arra, hogy az alapvető cél a tár gyalogosforgalomnak való teljes körű átadása
volt, ezért az Europeum is a Corvin Áruház előtti parkolás is gépjármű-forgalom
megszüntetése szükséges. A Palotanegyed elkerülésére a forgalomtechnikai terv a Rákóczi
útról engedi a József körút felé a jobbra kisives kanyarodást, amely eddig nem volt
lehetséges. Tekintettel arra, hogy a Somogyi Béla utcának a Gutenberg tér és Stithly utca
közötti szakasza a tér felé egyirányú lesz, ezért a leveliben említett két társasház (Stáhly u.
15. is a Somogyi B. u. 5.) előtt még valószínűleg csökken is a forgalom, ezzel a zajterhelés
is.
A Márk us Emilia utcába engedett bekanyarodás nagyban megkönnyíti a mentők
közlekedését is a körház felé. Mivel a tervek szerint a csomópont jelzőlámpás lesz is a járda
szintjére emelik, ezért várhatóan csak azok fogják ezt az útvonalat használni, akiknek a
lakóhelyük megközelításéhez ez a legrövidebb útvonal.
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Arnennyiben további kérdése merülne fel a tér felújításával kapcsolatban, kérem, keresse a
kerületi föépítészt, illetve a Budapesti Közlekedési Központ, mint projektgazda képviselöit
részletek tekintetében.
Kérem tájékoztatásom szíves tudomitsulvetelót.

Budapest, 2019. december
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