Dél-dunántúli Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség
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mint I. fokú hatóság

KOZLEMENY
kömyezetvédelmi hatósági eljarás megindulásaról

Az ügv tárqya:

Bár község területén tervezett kerékpárút engedélyezési eljárása

Áz ügy iktató száma:

6663/2012.

Az e|iárás megindításának naDia:

2012. november 29.

Az üeYintézési határidő:

Az eljarás megindítását követó naptól
számítoÍt 45 nap

A

kozigazgaÍási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabáIyairől szőlő 2004. évi CXL.
törvény (a továbbiakban: Ket.) 33. $ (3) bekezdése értelmében az üqvintézési határidőbe nem
szárnit be:

a

hatásköri vagy illetékességivita egyeztetésének, az e|játó hatóság kijelölésének

idóÍaftama,

a jogsegélyeljárás időtartama, továbbá a Ket. 36. $ (2) bekezdése alapján adatnak a
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nyilvántafiásból történő beszerzéséhez szükséges idó,
a hiríLnypótlásra, illetve a Íétyéllástisztázásához sziikséges adatok közlésére irányuló
felhívástól aZ annak teljesítéséigterj edó idó,
a szakhatóság eljárásanak időtartama,
az eljárás felfiiggesáésének idótartama,
a Ket.70. $ (1) bekezdésében szabályozoÍI eljarás (bizonyítékok ismertetése az ügyféllel)
időtartama,
a hatóság működését lega1ább egy teljes napra ellehetetl enítő ijzemzavar vagy más
elháríthatatlan esemény időtartama,
a kérelem, a döntés és egyéb iÍat fordítáSához sztikséges idő
a szakértői véleményelkészítésénekidőtaÍtama,
a hatósági megkeresés vagy a döntés postára adásának napjától annak kézbesítéséig
terjedő
időtartam, valamint a hirdetményi, Íovábbá a kézbesítésimeghatalmazott és a kézbesítési
ügygondnok útján törlénő krjzlés időtartama.

Az üwintéző neve
Biczó Zsolt

és elérhetősége:

Telefon: '72/567-100

A Dél-drrnántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmiés Vízügyi
Felügyelőség (a
továbbiakban: Felügyelőség) megállapította,
t'ogy á-_i"-"'.tt tevékenységa környezeti
és az egységes'to-r.i"tt'u''natuii
1".l1'Y:g-{"i
eljárásról szóló 31412005'
(XII' 25.) Korm. rendelet továbbiakban:
",'gJety"resi
1a
r'r.; s ,ra-i
metíaur* ai. iirű ulupi't^ st<arrrot
és közforgalom elől eI nen't zárt m.agánutalr' t
(amennyiben nent tartozik az ].
számú mel]ékletbe) c) pontja orsrágos tarr:.t, t"ipa*r'rrt
utyí iar)t' a kazforgalonl elő] eI nem zart
magónút és kerékpórút védett területen, uaturá
z0o0 területen' barlang védőÓvezetén
meretmegkatés. nélktil)'Jalap1Ín előzetes vizsgárut,
e, u Felügyelőség doniésétől fiiggően
kömyezeti hatásvizsgálat köteles.
A tervezett beruhdzás cél.ia;
Bár község lakosainak Mohács város területére történő
biztonságos és kömyezetkímélő utazási
lehetőségének megtelemtése a mrár Mohács ua.o'}.toi
..greuo kerékpáruthoz való csatlakozó
út kialakításával.

A teryezett létesítménykezdő szelvénye az

56. számu II. Íendű főnt 42+896

km szelvényében a
Mohács közigazgatási területénet hataraig k".ább;
;;g'JÁffffikp*#u*Jir1ár*"'
közvet'enül csatlakozik. A teruezett terJbarrit
ueg.".irirry. azo.'os az 5ó. sz. SzekszrírdMohács-Udvari fói'. 41+395. tm s'elrrenyer'et
ri"r"ra"ri-buÍkolatszaú;el. Á iJ.jtpa.t

;.

engedélyezési tervben meghatározott hossza:
15 14,76
A tervezett kerékprírútteljes l-rossziín Bár közseg közigazgatási
területén valósul meg. Az 56
számú II' rendű főút érintett
atrugo. iu|lio?g"ima:3703 E/nap (2010.evi
ádat).
1a|as11nak
A tervezési szakaszon a becsült
kerékpáros r"'ga"Á ioó"t"rékpáros/nap.

A tervezett tevékenyséq helye és területigénve.'

A tervezett

beruhár;ás Bár település közigazgaÍási
területét érinti.

A teryezett kerékpárút a főút szelvény szerinti baloldalrín jelenlegi
a
iírok nyomvonalrín, illetve
az étrok közvetlen kömvezeteben
v.gJ|iilre''*,
nugyoubrészt
a Magyar Állam
.-nurua'
Íulajdonában- a Masvar rclzúL

J(ht. t
Li..uu'ir.u"n a Duna-Dráva Nemzeti Park,
illetve magárrtulajao=nuan lévő területek"..te=eu"n]
igénybevételével lehet számolni.
Me gval ós ítás terveze tt i dőszaka

;

A

kerékpárút megvalósításának vírható ideje
a kiviteli engedélyek kézhezvételétkövető
pá\yázat eredményhirdetésétkövetően
6 r'o""p"' u.i.ii'["zdhető
meg. A kivitelezés a tervek
szerint 1 + 2 hónapos kivitelezési idővel szrímolható -..

*

Az

érintettek a dokumentációba, illetve

az ugy

ügylélszolgálatán rigyfél fogadasi-dobln berekinrlreinek]'

egyéb irataiba

a

Felügyelőség

kömyezeti hatásvizsgrí1ati és az egységes környezethasználati
engedélyezési eljárásról szőIő 31412005. (XII. 25.) Kormányrendelet (a továbbiakban:
Korm.rendelet) 5. $ (2) bekezdése alapj án a @

A konkrét üeyben a
_
_
_

ha az előzetes vizsgálat során a tevékenység köÍnyezetvédelmi engedélyezésétkizáró ok
merül fel, haÍározaÍában e tény rögzítése mellett megállapítja, hogy az aóoÍl tevékenység
kérelem szerinti megvalósításara engedély nem adható.
amennyiben _ az e7őzetes vizsgálat eredményeként - a Íervezell tevékenység
megvalósításából jelentős környezeti hatások származbatnak, haÍározaÍban állapítja meg a
benyújtandó kömyezeti hatástanulmány tartalmi követelményeit,
ha nem tételezhető fel je1entős kömyezeti hatás, és a tevékenység a Kotm. rendelet 2.
számú melléklet haÍálya atá sem tartozik, tájékoztatást ad arról, hogy a tevékenység mely
- a Kvt. 66. $-ának (1) bekezdése d) pontja szerinti - egyéb engedélyek biftokában kezdhető
meg.

A Felügyelőség a kiizleménv közzétételével ewideiűIeg megküldi a közleménf, a kérelmet és
mellékleteit a tevékenység telepítési helye szerinti település, és a feltéte1ezetten érintett
települések jegyzőjének, aki haladéktalanul, de legkésőbb öt napon be1ül gondoskodik a
közlemény közterületen, és a helyben szokásos egyéb módon történő közhíné tételéről.

A FelüeYelőség felhívia az ügyben érintettek figYelmét, hogy a te1epítés helyével kapcso1atos
kizríró okoka' a kömyezeti hatásvizsgálat szükségességére,il1etve a kömyezeti hatástanulmány
Íafta|mára vonatkozóan a
közvetleniil a Feliigvelőséphez észrevételllehet ten n i.

A Felügyelőség

a közlemény.t 2012.

(www.ddkvf.hu) tette kiizzé.

december 11. napián a hivatalában, valamint a honlapjan

