3. sz. melléklet a FŐÉP/55-27/2018. számú előterjesztéshez

EMLÉKEZTETŐ
Megbeszélés tárgya:
Helyszín:
Időpontja:
Résztvevők:

MJV szabályozási tervének módosítása- teljes eljárásban
NYMJV Polg.Hiv. Krúdy terem
2018.február 15.16:00 óra
Jelenléti ív szerint

Veres István Főépítész Úr köszöntötte a jelenlévőket és röviden ismertette a mai nap témáját: két „csomagra”
oszlik a tervezett módosítás:
-

az első „csomag”: 4 terület vonatkozásában – véleményezési szakasz (alátámasztó munkarészek
elkészültek, vélemények megkérése, kiértékelése)
a másik „csomag” : 2 terület – előzetes tájékoztatási szakasz (tervezett módosítás bemutatása)
TERVEZETT MÓDOSÍTÁSI JAVASLATOK
Módosítás
megindításáról
szóló határozat

Szab. terv
szelvényszám

Területlehatárolás

Módosítás célja

4 terület, teljes eljárás – véleményezési szakasz
154/2017. (X.6.)

154/2017. (X.6.)

8/2017. (I.24.)

8/2017. (I.24.)

Nem zavaró hatású Gazdasági (Ge)
4. sz. főút – Rozsrétbokori utca
célú terület kijelölése a lakossági
I4-2, I5-1
– 01120 hrsz.-ú csatorna által
terület mellett a Rozsrétbokori
határolt tömb
utca déli oldalán
Különleges sportolási szabadidős
Fenyő u- 01167 hrsz-ú útés rekreációs terület kijelölése a
H4-4
Homok u. – belterületi határ
Simai úti lőtér déli oldalán a
által határolt tömb
megszűnt bányaterületen
Jogszabályi változás átvezetése,
teljes
Natura 2000 korlátozással
érvényesítése során Nyíregyháza
közigazgatá
érintett területek
MJV szabályozási tervében a
si terület
Natura 2000 területek pontosítása
A
Környezetvédelmi
hatóság
megkeresésünkre megküldte a
Nyíregyháza
közigazgatási
teljes
Védő és korlátozási területetek területén
érvényben
lévő
közigazgatá
módosítása
védőterületek, környezetvédelmi
si terület
korlátozások listáját, ezeket a
szabályozási
tervünkben
módosítani szükséges.

4. sz. főút – Rozsrétbokori utca – 01120 hrsz.-ú csatorna által határolt tömb: Nem zavaró hatású Gazdasági
(Ge)
célú terület kijelölése a lakossági terület mellett a Rozsrétbokori utca déli oldalán Gkkereskedelmi,szolgáltató gazdasági zóna, Lf-falusias lakózóna, Ev- védelmi rendeltetésű erdőzóna övezet
módosítása
Fenyő u- 01167 hrsz-ú út-Homok u. – belterületi határ által határolt tömb: Különleges sportolási szabadidős és
rekreációs terület (Ki) kijelölése, Eg – gazdasági rendeltetésű erdőzóna és Lf- falusias lakózóna →Ki kijelölése,
biológiai aktivitási érték pótlása a kérelmező saját területén (Alsóbadur)
Natura 2000 korlátozással érintett területek: jogszabályváltozások miatti átvezetés indokolta, megfigyelhető
keleti oldalon kisfokú csökkenés

Védő és korlátozási területetek módosítása: Környezetvédelmi Hatóság megküldte a Nyíregyháza
közigazgatási területén érvényben lévő védőterületek, környezetvédelmi korlátozások listáját, ezeket a
szabályozási terven módosítottuk, megállapítható, hogy a korlátozással érintett területek száma csökkent.
2 terület, teljes eljárás – előzetes tájékoztatási szakasz

154/2017. (X.6.)

154/2017. (X.6.)

H5-1

Vaskapu utca – Lejtő utca Tégla utca - Matróz utca
által határolt tömb

E4-3

0519 hrsz.-ú út – Levél utca Tárogató utca
által határolt tömb

A Matróz utcai tervezett záportározóhoz vízgazdálkodási terület
kijelölése a 25988, 25987/2,
25987/3, 25984/4, 25984/5 és a
25985
hrsz.-ú
ingatlanokat
érintően Lf → VG
A Tárogató utcától nyugatra lévő
0518/31 és 0518/143 hrsz.-ú
ingatlanok gazdasági rendeltetésű
erdő
zónából
kertvárosi
lakóövezetbe sorolása
Eg → Lke

Vaskapu utca – Lejtő utca - Tégla utca - Matróz utca által határolt tömb: A területen megfigyelhető hogy
csapadékos időszakban vizenyős részek jellemzők, lakóterület övezeti besorolása módosul, vízgazdálkodási
terület kijelölése a 25988, 25987/2, 25987/3, 25984/4, 25984/5 és a 25985 hrsz.-ú ingatlanokat érintően Lf →
VG
0519 hrsz.-ú út – Levél utca - Tárogató utca által határolt tömb: A Tárogató utcától nyugatra lévő 0518/31 és
0518/143 hrsz.-ú ingatlanok gazdasági rendeltetésű erdő zónából kertvárosi lakóövezetbe sorolása Eg → Lke.
Két oldali beépítésre alkalmas terület kialakulása, a kiesett biológiai aktivitási érték visszapótlását vállalja
kérelmező.

Fazekas Gergely- Országos Magyar Vadászkamara SZ-SZ-B Megyei Területi Szervezete: Simai úti lőtér
rendezési terv módosítása érdekelte, valamint a NATURA 2000 korlátozással érintett területek, észrevételt
nem tett

