TÁJÉKOZTATÁS OPTIKAI VEZETÉK FEKTETÉSÉNEK
KIVITELEZÉSI MUNKÁIRÓL

Az MVM Net Távközlési Zrt. és a Lillyneir Rendszermérnök Kft
tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot,
hogy a GINOP-3.4.3-VEKOP-15 keretében Kapuvár városában,
az egyes intézmények hálózati hozzáférésnek fejlesztése érdekében
optikai vezeték hálózat kiépítésére kerül sor, melynek kivitelezését a
Lillyneir Rendszermérnök Kft. fogja elvégezni.
Kapuvár városában a munkálatok
elvégzésére
2021. április 26. – június 15. között kerül
sor.
A kivitelezés az al ábbi nyomvonalon történik:
Vasút sor (állomástól a Gartai utcáig északi oldalon) - Gartai utca (Wesselényi
Miklós utcáig a nyugati oldalon) – Bartók Béla utca (Szent Katalin utcáig a
nyugati oldalon) - Kodály Zoltán utca (Bercsényi Miklós utcáig a nyugati
oldalon) - Bercsényi Miklós utca (Kodály Zoltán utca és a Sport utca között az
északi oldalon) - Sport utca (Bercsényi Miklós utcától - Rendőrség beállásal Győri útig a keleti oldalon) – Győri út (Sport utca és Ipartelep út között északi
oldalon és a Sport utcától a Munkaügyi központig északi oldalon) - Ipartelepi
út (Győri út és a Wesselényi utca között keleti oldalon)– Berg Gusztáv utca
(keleto oldalon) - Veszkényi utca(temető előtt) - Rábasor utca és a Batthyány

utca közötti gyalog járda - Dr. Lumniczer Sándor utca (Cseresznye sortól a Fő
térig Kórház és NAV épület bekötéssel Keleti oldalon)- Fő tér (Dr.Lumniczer
Sándor utcától a Városházi bekötéssel a Batthyány Lajos utcáig északi oldalon)
A kivitelezési munkák várható ütemezése:
2021. április 26.-tól: Vasútállomás, Vasútsor, Gartai u.
2021. május 11.-től: Bartók u., Kodály u., Bercsényi M. u., Sport u, Győri út
2021. május 24.-től: Ipartelep út, Berg Gusztáv u., Veszkényi u.,
Dr.Lumniczer S. u., Fő tér, Győri út

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a kivitelezéssel érintett ingatlanok előtt
felbontott járdák és kapubejárók az eredeti állapotban mindenhol
visszaállításra fognak kerülni.
Amennyiben a kivitelezést érintően kérdés, vagy probléma merül fel a
kivitelező

képviselője,

Forró

Tamás

elérhető

a

+36

70 3175464

telefonszámon.

Kérjük szíves türelmüket és megértésüket a kivitelezésből fakadóan
felmerülő közlekedési nehézségek miatt, melyek az érintett szakaszokon
elsősorban a gyalogos közlekedést fogják érinteni.
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