Közösség

Megkezdődtek az útlezárások

Forrás-dűlő
Városközpont

A városközpont megújulása kapcsán májusban megkezdett munkák az idő előrehaladtával egyre inkább
felgyorsulnak és kiteljesednek. Ennek következménye, hogy június végétől a városközpont egy része az
átmenő
forgalomtól
elzárt területté
ÚTLEZÁRÁSOK,
ELKERÜLŐ
UTAK válik, így több zsákutca is kialakul a felújítási munkák idejére.
u.
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Kutya-hegy

Malom-hegy

Békási-dűlő
A fenti térkép a javasolt kerülő és terelő utakat mutatja be. Szaggatott vonallal a főbb terelő utakat
fellelhető
parkolókban
helyezzék
Petőfi S.,
k., Arany J.,
A fenti térkép
a javasolt
és terelő
uta- kai,
(Ady E.,
Móriczkerülő
Zs., Kistói,
Kossuth
L., József
A., Mátyás
Liliom, Munkácsy
M.,Bajza
Kinizsi számban
P., Kossuth
L., Nemzetőr
utcák),
el,Bocskai
megelőzendő
a jelöltük.
torlódásokat, dugókat.
utcák).kerülő utakat Ady E., Virág, Mátyás k.,
kat mutatja be. pontozott
Szaggatottvonallal
vonallalpedig
a főbba kisebb
utcák)
A forgalmi változásokat a kivitelező tábA terelések és lezárások a munkák befeterelő utakat (Ady E., Móricz Zs., Kistói,
Kossuth L., József A., Liliom, Munkácsy jezéséig, várhatóan 2012. decemberéig tar- lákkal is jelzi a közlekedőknek.
A projekt részleteiről, valamint az aktuM., Kinizsi P., Kossuth L., Nemzetőr ut- tanak. A VOLÁN buszok az építkezés ideje
cák), pontozott vonallal pedig a kisebb ke- alatt a megszokott útvonalon közlekednek. alitásokról bővebben is tájékozódhatnak a
rülő utakat (Ady E., Virág, Mátyás k., Bocs- Az érintett területen lévő intézmények, üz- www.monorivarosfejleszto.hu honlapon.
Amennyiben bármilyen kérdése, kérése,
letek, irodák gyalogos megközelítését, vakai utcák) jelöltük.
Zsákutcává válik a Kossuth L., a Deák F. lamint az áruszállítást a kivitelezőnek biz- panasza vagy javaslata merülne fel, úgy kérjük, azt jelezze felenék a következő e-mail
u. és az Ady u. egy része a készülő körfor- tosítania kell.
Az építkezés alatt megszűnik a parkolás címen: info@monorivarosfejleszto.hu vagy
galom irányába, valamint helyi korlátozásokra kell számítani minden, a projekt ál- a Kossuth Lajos utca belvárosi szakaszán, személyesen, ügyfélfogadási időben a poltal érintett utcában, utcarészben egy-egy ezért kérjük az autósokat, hogy ügyinté- gármesteri hivatalban lévő irodánkban.
munkafázis alkalmával (Bajcsy-Zs., Bocs- zéskor a járművüket a központ körül nagy
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