1. sz. melléklet
Gazdaságélénkítő csomag elfogadása a dombóvári vállalkozások számára

A Tüskei Ipari Park tervezett területi lehatárolása:
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Tervezett fejlesztések:
1. egység: Dombóvár, Köztársaság u. – Gunarasi u. által határolt terület
• A területen a meglévő szilárd burkolatú utak a kétirányú forgalomnak
megfelelően 5,50 m szélesítésre és felújításra kerülnének. A Gunarasi út mentén
két új szilárd burkolatú szerviz út létesülne. Az előbbi utakat összekötő meglévő
szórt köves burkolat is szilárd burkolattal kerülne ellátásra. Ezáltal egy új átkötő
szakasz kerülne létrehozásra a Gunarasi út és a 61. sz út között. Ennek
megfelelően ezen átkötő szakasz és a Delta utca kereszteződésében egy új
négyágú csomópont kerül kialakításra. Az összekötő szakasz a Gunarasi útra a
tervezett csomópontba csatlakozna. Az út kialakításával az út területének
csapadékvíz elvezetése is felülvizsgálatra kerül, a kis szabályozási szélességű
területen (4833 hrsz. út) zárt csapadékcsatornával, egyéb helyeken nyílt
burkolatlan árok kialakításával.
• Villamosenergia ellátás kapcsán hálózatbővítés szükséges. Napelem park és egy
elektromos töltőállomás kerül kialakításra.
• Gázhálózat és távközlési hálózta bővítés.
2. egység: Dombóvár, Gunarasi u. bevezető szakasz délkeleti oldal
• Az érintett terület megközelítése a Gunarasi útról új csomópont kialakításával
történik. Új szilárd burkolatú lecsatlakozás kerül kiépítésre 5,50 m szélességben.
A keletkezett csapadék vizet burkolatlan árkon keresztül vezetjük el a
befogadóba.
• Új gerincvezeték épül bekötésekkel együtt, a Gunarasi úton található meglévő
gázvezetékről leágaztatva
• Új transzformátor állomás épül a tervezett ipari terület szélén, a Gunarasi úton
található meglévő nagyfeszültségű légvezetékről leágaztatva. Az előfizetői
vezetékek ebből szekrényből kerülnek kifejtésre.
• Az iparterületet határoló utcákban a vízvezeték található (e-közmű), ezekre
csatlakozva hálózatbővítéssel a belső területek is elláthatók. A vízigények
ismeretében a hálózat kapacitását ellenőrizni kell (tüzivíz-igény).

3. egység: Dombóvár, Köztársaság u - Radnóti u. - Borsos M. u. által határolt terület,
Radnóti u. keleti oldal
• A Radnóti M. u-ban szervizút építése a kamionok közútról való leterelése miatt.
A tervezett szervizút 6 méter széles, középen kétoldali lehúzódó öböl
kialakításával.
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4. egység: Dombóvár, Köztársaság u. bevezető szakasz nyugati oldal
•
•
•
•

A területen 50 méter hosszúságban útburkolat felújítás szükséges.
Ipari park központ és inkubátor ház kialakítása.
Napelem park.
5-6 vállalkozást érintően a szennyvíz-hálózat kiépítése
Önkormányzat telekhatárig vezeti a gerincvezetéket.
• Víz- és távközlési hálózat bővítés szükséges.

szükséges.

5. egység: Dombóvár, Köztársaság u. vége Ny-i oldal

6. egység: Dombóvár, Gunarasi u. MOL bázistelep
• Kerékpárút építése a 61. sz. fkl. út mentén a Kórház u-tól a MOL bázistelepig.

