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Címzett:

Tárgy:
Dátum:

Lovas Önkörmányzat
Ferenczy Gáborné Polgármester Asszony
8228 Lovas, Fő utca 8.

Rendezési terv módosítási kérelem
2o19-o2-06

Tisztelt Polgármester Asszony !

Terveink között szerepel a tulajdonunkban álló Lovas 019/7 (Major) gazdasági és turisztikai fejlesztése,
i l letve meglévő állapotá na k rendezése, fejlesztése.

Egy olyan fejlesztést kívánunk a területre hozni, amiről úgy gondoljuk, hogy maximálisan illeszkedik a

Balaton régió és a közvetlen környezet gazdasági potenciáljába, rövid- és hosszútávon is kiszolgálja a régió
fejlesztési elképzeléseit.
Elképzeléseink szerint egy Borászati és Gasztronómiai Központot szeretnénk létrehozni a területen, mely
magába foglal egy borászatokat kiszotgáló palackozót, egy raktárépületet, gépparkot, és egy kostóló
épületet, mely színvonalas rendezvények lebonyolítására is teret biztosít, akár a település számára is.

A tervezendő raktárépúlet elhelyezése illeszkedik a gazdasági terület kialakult épületei közé.
A kostoló épület építészete a szőlő és borkultúrához illeszkedve emeli Lovas látképét.
Ezen fejlesztés elkerülhetetíen részét képezi a meglévő terület és épületek rendezése is.

Ezen beruházás megindításához kérelemmel fordulunk Önökhöz a Lovas a1917 helyrajzi számú ingatlant
éríntő rendezési terv javítására vonatkozóan.

Kérelmünket a tervezendő építmények meglévő környezetéhez történő illesztése, illetve funkcionalitása és
gazdaságilag indokolt tervezése miatt tartjuk indokoltnak.
A kérelmezett módosítások összhangot teremtenek a Helyi Építési szabályzat és a szabályozási terv között.
llletve az út tekintetében egy 2009.09.01-én beadott kérvényünket ismételjük meg, miszerint a telken
keresztül vezetett, ajánlott magánutat kérjük megszüntetni. Az út az tl1, tulajdonunkban álló ingatlant szeli
ketté, és nern tesz lehetővé semmilyen máshonnan meg nem közelíthető ingatlan elérését, ezen felül a
tervezett út egy meglévő épületünkön megy keresztül.

Tisztelettel kérjülq hogy a meglévő rendezési tervet szíveskedjenek módosíta ni a aL9/7 helyrajzi számú
területre vonatkozóan az alábbiak szerint:

A terület két határvonalán található aktív zöldfelület szélességét 20, illetve 30 méterről kérjük
egységesen 10 méterre csökkenteni.
A területen keresztül menő 10 méter széles magánutat kérjük törölni.
A magánúthoz kapcsolódó telepítendő fasort kérjük törölni,
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lndoklás:

A rendezésiterven feltüntetett 20, illetve 30 méteres aktív zö]dfelület szerintúnk nem indokolt, mivel a
terület közvetlen közelében és minimum 200 méteres távolságban sincs lakóépület.
Ezen felül, mint az 2. számú mellékletben is |átszik, a területre a rálátás igen korlátozott.
A magánút tekintetében korábbiakban is leífiuk, hogy s{át 1/1, tulajdonú telkünket szeli keresztül és egy

meglévő épületen megy át.

Bízva kérelmünk pozitív elbírálásában, várjuk mielőbbi válaszukat.

Köszönettel és tisztelettel Hoffmann Henrik és Márton Péter tulajdonosok nevében,

T;Pét"J
Ügyvezető

t. számú melléklet: Rendezésiterv módosítása
Z. számú ryrelléklet: Lovas 019/7 hrsz-ú terület beláthatósága
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2. számű mellékelt

MPV Invest Kft.

Lovas 01917 hrsz-ű terület beláthatősága

A tediletet az aÁbbi tétképen megjelólt pontoktól fotóztuk kótbe.
EzekrőI a pontoktól vizsgáltuk a terület be|áthatőságát.
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1,. megfigyelési pont

A területet többszintű erdósáv, fás, bokros terúlet takaqa. r\ teriilet ebbői az trányből szinte
teliesen belathatatlan, még a téli lombnélküli takarásban is. Nyáron a fák lombja teljesen takaga a

tediletet.

2. negfrgyelési pont

,É
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3. megfigyelési pont

e 1.-ryl-qa.r;!!=\iF+l-.-

Á raktárépület ebből az iráry,ből nem látszanak. Á telken belüli domb otz.at takatásában van.

4. megfigyelési pont

*;x'.,,:.,Y,, #

,\ képen |átL,ntő tetületen jobbra esl7e az űjboúszaú és gasztronómiai kostoiótét és

rendezvén;,-központ, melv impozáns megielenésével takamá a tá,i.olabb levő ipari épületet.
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5. megfigyelési pont

Áz új épiiletek ebből a szögból nem látlratók, a terii:letet található épüete§ illetve a domborzat
takatásában vannak.

6. megfigyelési pont

Az űj épűetek ebból a szőgbő| nem látlratók, a tefiiletentalálhatő épületek, illetve a dombotzat
takarásában vannak.
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7. megfigyelési pont

Áz új épületek ebből a

takarásában vannak.

8. megfigyelési pont

szögből nem láthatók, a teriileten találhatő épületek, illetve a dombotzat

Az w1 épnleteket többsztntű etdősáv, tás, bokros terúlet takarja, ebból az tráayből észtevétlenek
maradnak még a téli 1ombnéIkiiü takarásban is.
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9. megfigyelési pont

]

Áz új épületeket többsztn(á erdősáv, fás, boktos terii{et takaga, ebből az ir.ánybőL észrevétlenek
maradnak r'l.éga téli iombnélkrili takaíásban is.

Lovas, 2019-01-24

'\*..---_ il

MPV Invest Kft.
1021 Budapest, Völgy u. 23.


