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A

közúti közlekedésről szóló 1988. évi l. törvény 29lB, § (2) bekezdés b) pontjában
foglaltaknak megfelelóen, a közigazgatási hatósági eljárás és Szolgáltatás általános
szabályairól szóló 2oo4. évi cXL. törvény (Ket) 29. § (6) és (7) bekezdései alapján értesítem
az érintett úgyfeleket, hogy hatóságomnál az alábbi közigazgatási hatósági eljárás indult,

Az M9 autóút Kaposvár-Bonyhád közötti

Ügy tárgya:

-

Somogy

megyét érintó - szakaszán országos és helyi közutak

engedélyezési eljárása.
út és hídépítési

lktatási száma:
Építtetómegnevezése:

so/Uo/0528/2015

NlF Nemzeti

lnfrastruktúra Fejlesztő

ZRt.

(1134

Budapest, Váci út 45.) nevében és megbízásából

eljáró RODEN Mérnöki lroda Kft. (1089 Budapest,
Villám u, 'l3.)

Az eljárás megindításának napja:

2015. augusztus 24.

Ügyintézésihatáridő:

30 nap (melyben nem számítanak bele a Ket. 33. §
(3) bekezdésében részletezett eljárási cselekmények)

A tervezett létesítményismertetése: A tervezett M9 autóút mellett meglévő országos és
helyi közutak konekciójának, ill. új országos, helyi

utak és területfeltáró földutak, továbbá ezen utak
hídjainak építésiengedélyezése.

Érintett hatásterület:

A tervezési szakaszon lévó azon ingatlanok, melyeket
a közlekedési létesítményterület-igénybevétellel érint,

melyek az építésterületével közvetlenül határosak,

továbbá melyek kapubejárója az
közvetlenül érintett szakaszhoz

útépítésse|

csatlakozik.

Környezeti hatás-vizsgálati eljárás hatálya alá tartozó
utak esetében a hatásvizsgálattal érintett terület.

Somogiy Megyei Kormányhivaial Műszaki Engedélyezési éS FogyasztóVédelmi Főoszály - Útügyi
74oO KapoSVár, VáSártéri U.2, Telefon: +36,82 527 -640,, Fax,, +36,82 527 675;
E mail; Ut-Somogy@nkh.gov,hU Hon]ap: W\Mru,somogy,gov.hU

-

osaáy

Az engedélyezési eljárás alaplául az RODEN Mérnöki lroda Kft. (1089 Budapest, Villám u.
13.) által készített 1310 tervszámú, 2015. augusztusában készítettengedélyezési tervdokumentáció szolgál,

Az ügy

iratai, illetőleg

a

létesítménytervdokumentációja az érintett ügyfelek részérea

Somogy Megyei Kormányhivatalnál (7400 Kaposvár, Vásártéri u. 2.),

-

az

ügyintézónél

-, valamint a helyszíni
szemlén megtekinthetők. Ugyanitt kapható tájékoztatás az egyes ingatlanoknak az
hivatali ügyfélfogadási időben

elózetesen egyeztetett időpontban

eljárásban való érintettségéről:

Ügyintéző neve:

Pentz Tibor

Hivatali elérhetősége:

Telefon: (82) 527-669

Az é.intett hatásterületen lévó ingatlanok

tulajdonosai, illetőleg ingatlan-

nyilvántartásba bejegyzett jogszerű használói az eljárás során írásban, vagy szóban
nyilatkozatot tehetnek.

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi l. törvény 29iB. § (1) bekezdése alapján a hatósági
eljárás elektronikus úton nem intézhető.

Tájékoztatjuk Önöket, hogy

a

nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentóségű
beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséról szóló 2006. évi Llil.
törvény valamint az egyes közlekedésfejle§áési projektekkel összefüggó közigazgatási
hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentóségű üggyé nyilvánításáról és
az e\áró hatóságok kúelöléséről szóló 345/2006 (Xll. 6.) Korm. rendelet alapján az adott ügy
nemzetqazdasáqi szempontból kiemelt beruházás, ezéríaz ügyintézésre a 2006. évi Llll.
törvényben meghatározott ügyintézési határidők vonatkoznak.

Az ügymenetre, valamint az irányadó jogszabályokra vonatkozó elektronikus tájékoáatás
WWW.Somogy.gov. hu honlapon található.

Kifü9gesztés napia: 20í5.09.08.
Levétel napja: 2015.09.24.
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