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Tisztelt Képviselő-testület!
Az UPC Magyarország Kft. korábbi megkeresésben hozzájárulást kért ahhoz, hogy
elektronikus hírközlési légkábel hálózatot építsenek ki Dombóvár város területén. A
Képviselő-testület a 2016. április 28-i rendkívüli ülésen a 176/2016. (IV. 28.) Kt. határozatban a létesítéshez azzal járult hozzá, hogy a város belterületén földkábeles hálózat
építhető ki, illetve amennyiben a UPC Magyarország Kft.-nek a kizárólagos földkábeles kiépítés nem elfogadható, a tervezett hírközlési hálózat részbeni légkábeles megvalósításáról további egyeztetéseket folytasson a polgármesterrel.
Az UPC Magyarország Kft. a tervek átdolgozása mellett további tárgyalást kezdeményezett, majd ez alapján újabb kérelmet nyújtott be.
A módosított tervek szerint a következő helyszíneket kizárólag alépítményes (földkábel) műszaki megoldással történik a kivitelezés: Dombóvár belváros, Petőfi utca,
Arany János tér, Széchenyi utca, Deák Ferenc utca, Kakasdombi köz, Baross utca,
Kossuth Lajos utca, Szent László park. Újdombóváron a Petőfi és a Saguly Károly tér,
Gunaras területén a Kernen tér, a Tó utca, valamint a Hableány utca és Termál utca
közötti terület. Az egyéb területeken – a korábbiakkal megegyezően – jelen kérelem
szerint is az E.ON hálózatának oszlopsora felhasználásával, légkábeles megvalósítással tervezi végrehajtani a beruházást. Ez a kialakítás a Helyi Építési Szabályzat előírásaival is összhangban van.
Fentiek alapján látható, hogy a kérelmező saját beruházói érdekeinek figyelembevételével, a városképi szempontokat is figyelembe véve szeretné a beruházást megvalósítani. A Hunyadi tér keleti oldalán, a Hoteltől a Bíróságig vállalta, hogy a járda kötelező helyreállítása helyett új járdát épít az Önkormányzat által meghatározott kivitelben.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a határozati javaslat elfogadására.
Határozati javaslat
Elektronikus hírközlési hálózat kiépítéséhez való hozzájárulásról
1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az UPC Magyarország Kft. kérelme alapján közútkezelői hozzájárulás ad az elektronikus hírközlési hálózat kiépítéséhez, a kérelem mellékletét képező CATV/11/2016 számú
tervdokumentáció szerint.
2. A Képviselő testület felhatalmazza a polgármestert a közútkezelői hozzájárulás
aláírására.
Határidő: 2016. május 31. – a kérelmező értesítésére
Felelős:
Polgármester
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda
Szabó Loránd
polgármester

