
FEBRUÁR KÖZEPÉN INDULNAK
A PETŐFI UTCAI SZENNYVÍZVEZETÉKEK
REKONSTRUKCIÓJÁNAK KIVITELEZÉSI MUNKÁLATAI

2023. február 13-án megkezdődnek a Petőfi és a Verseny utcai szennyvízvezeték 
rekonstrukciójának kivitelezési munkálatai. A Kodály Zoltán utcai körforgalomtól a 
Kolozsvár utcáig tartó szakaszon 5 ütemben újulnak meg a szennyvízvezetékek a 
KEHOP-2.1.11-21-2022-00014 azonosítójú, Víziközmű-hálózatok 
átalakítása, hatékonyságnövelő fejlesztése Pécsett projekt 
keretében.

I. ütem: Petőfi utca Nagyvárad utca - József Attila utca
 (6. számú főút) közötti szakasza

A felújítás a Nagyvárad utca felől indul február 13-án. A kivitelezés előreláthatóan 
7 hetet vesz igénybe, a munkálat várhatóan április elejéig tart.

A szennyvízvezeték-rekonstrukció ezen a szakaszon teljes útlezárás mellett 
valósul meg annak érdekében, hogy minél gyorsabban haladhasson a felújítás, a 
lehető legrövidebb ideig zavarva a közlekedést. Az út közepén, 3 méteres 
mélységben futó fővezetéket korszerű béleléses technológiával cserélik a 
szakemberek, az ingatlanok bekötéseinek felújítását az út két oldalán 
párhuzamosan, egyszerre végzik. 

A bekötő vezetékek cseréje miatt a Petőfi utca 65. szám alatti társasházat a lakók 
csak az udvarról tudják megközelíteni, mivel az épület közvetlen bekötése a 
bejárat előtt található, és a munkaárok mérete miatt a lakók közlekedése itt nem 
biztosítható.

A lezárás miatt a Marosvásárhely út zsákutca lesz, egyirányú forgalma 
kétirányúvá válik. A megfordulás biztosítása érdekében az utcában megállni tilos 
szakaszok kerülnek kijelölésre. 

A munkálat ideje alatt se délről, a Nagyvárad utca felől, se északról, a 6-os útról 
nem lehet a Petőfi utcába kanyarodni. A Pécs II. Mentőállomás megközelítése a 
mentők számára végig biztosított lesz.

A gyalogos forgalom az utca két oldalán váltakozva haladhat.

A 6-os számú főúti (József Attila utcai) csomópontban a jelzőlámpával ellátott 
keleti zebra a munkálatok idejére megszűnik.



Kohéziós Alap

Kapcsolattartó a Kivitelező részéről: 
Szedibau Építőipari Kft.
Illés Zoltán építésvezető
06-70-779-1040

TETTYE FORRÁSHÁZ Zrt. 
hibabejelentés: 06-72-421-799;
zöld szám: 06-80-811-111

A kivitelezési munkálatok ideje alatt a kommunális hulladékelszállítás rendje nem 
változik, a konténerek részére ideiglenes tárolóterületek kerülnek 
meghatározásra az ürítésük biztosíthatósága érdekében.

A lezárt szakasz a II-es díjzóna F szektorába tartozik. Ezért a II. F szektorra 
érvényes bérlettel rendelkezők a szomszédos 3-as számú korlátozott várakozási 
övezetben (a József Attila, a Petőfi, a Nagyvárad utcák és a Megyeri út által 
határolt területen) is várakozhatnak, amennyiben a BIOKOM NKft. 
ügyfélszolgálati irodájában térítésmentesen kiváltják a területre érvényes 
várakozásra jogosító engedélyt.

2023. február 13-án megkezdődnek a Petőfi és a Verseny utcai szennyvízvezeték 
rekonstrukciójának kivitelezési munkálatai. A Kodály Zoltán utcai körforgalomtól a 
Kolozsvár utcáig tartó szakaszon 5 ütemben újulnak meg a szennyvízvezetékek a 
KEHOP-2.1.11-21-2022-00014 azonosítójú, Víziközmű-hálózatok 
átalakítása, hatékonyságnövelő fejlesztése Pécsett projekt 
keretében.

I. ütem: Petőfi utca Nagyvárad utca - József Attila utca
 (6. számú főút) közötti szakasza

A felújítás a Nagyvárad utca felől indul február 13-án. A kivitelezés előreláthatóan 
7 hetet vesz igénybe, a munkálat várhatóan április elejéig tart.

A szennyvízvezeték-rekonstrukció ezen a szakaszon teljes útlezárás mellett 
valósul meg annak érdekében, hogy minél gyorsabban haladhasson a felújítás, a 
lehető legrövidebb ideig zavarva a közlekedést. Az út közepén, 3 méteres 
mélységben futó fővezetéket korszerű béleléses technológiával cserélik a 
szakemberek, az ingatlanok bekötéseinek felújítását az út két oldalán 
párhuzamosan, egyszerre végzik. 

A bekötő vezetékek cseréje miatt a Petőfi utca 65. szám alatti társasházat a lakók 
csak az udvarról tudják megközelíteni, mivel az épület közvetlen bekötése a 
bejárat előtt található, és a munkaárok mérete miatt a lakók közlekedése itt nem 
biztosítható.

A lezárás miatt a Marosvásárhely út zsákutca lesz, egyirányú forgalma 
kétirányúvá válik. A megfordulás biztosítása érdekében az utcában megállni tilos 
szakaszok kerülnek kijelölésre. 

A munkálat ideje alatt se délről, a Nagyvárad utca felől, se északról, a 6-os útról 
nem lehet a Petőfi utcába kanyarodni. A Pécs II. Mentőállomás megközelítése a 
mentők számára végig biztosított lesz.

A gyalogos forgalom az utca két oldalán váltakozva haladhat.

A 6-os számú főúti (József Attila utcai) csomópontban a jelzőlámpával ellátott 
keleti zebra a munkálatok idejére megszűnik.

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata és a TETTYE 
FORRÁSHÁZ Zrt. mindent megtesznek annak érdekében, hogy a kivitelezés a 
lehető legkisebb mértékben befolyásolja a fejlesztéssel érintett területen lakók és 
a területet használók mindennapjait, a beruházás során a lakosság megértését és 
türelmét kéri.


