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Kerékpárút építése a Kossuth Lajos utca Petőfi utca – Hunyadi utca közötti szakaszán

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzatának legfontosabb törekvése, egyben
hosszú távú városfejlesztési stratégiájának központi gondolata az életminőség javítása. Az
életminőség dimenziói között kiemelkedő helyet foglal el az egészség fogalma, amely a
környezettel és az életmóddal, életvitellel kapcsolatban is értelmezhető. A környezet
egészségét – különösen Zalaegerszeg belvárosa tekintetében – a légszennyezés befolyásolja,
amelynek fő okozója a gépjármű közlekedés. A szennyezés mérséklését a zöldfelületek
növelése mellett a környezetbarát közlekedési módozatok, közülük is különösen a
kerékpározás elterjedése jelentheti. A kerékpáros közlekedés ugyanakkor az egészséges
életmód, valamint a környezettudatos életvitel egyik nagyon fontos aspektusa is.
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata az elmúlt évtizedben komoly figyelmet és
lehetőségei szerint komoly anyagi forrásokat fordított a kerékpárutak fejlesztésére. Elkészült
az Alsóerdőt a városközponttal összekötő hálózat több eleme, a belvárost a város nyugati
bevásárlóközpontjaival összekötő kerékpárút, a városközpont déli felét a déli ipari övezettel
összekötő kerékpárút, és nem utolsó sorban Kossuth Lajos utca felújításakor is kialakításra
került kerékpársáv.
Ennek a folyamatnak a következő állomására, egyben nagyon fontos hálózati elemére
pályázott sikeresen a város 2009-ben, és nyert valamivel több, mint 30 millió forintot a
Nyugat-dunántúli Operatív Programból. A fejlesztés során megépül a Kossuth Lajos utcai
kerékpárút Petőfi utca és Hunyadi utca közötti szakasza, mintegy közel 400 méter hosszban.
A projekt teljes költségvetése 37 millió forint és magában foglalja a zöldfelület-fejlesztést is.
Ezzel a projekttel, illetve a belváros-rehabilitációs programban ugyancsak 2010-ben
megépülő utolsó hiányzó szakasszal (Kisfaludy és Petőfi utcák közötti szakasz) teljessé válik
városközpont és a dél-keleti városrészek közötti kerékpárút.
A kivitelezésre 2010. tavaszán indul, és várhatóan június végére fejeződik be.
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