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A Fő térrel együtt a városközpont útjai is megújultak a „Pápa Városközpont funkcióbővítő rehabilitációja” című európai uniós projekt keretében. A Gróf út-Szent
István út új szakasza 270 méter hosszú, a Korvin utca meghosszabbításában pedig
165 m új utat épített a kivitelező. Ez utóbbit teljesen gránitkő burkolat fedi, a Gróf
úti szakasz vége, a gránitkő burkolat folytatásában pedig aszfaltszőnyeget kapott.
A közlekedési csomópontban forgalomválasztó szigeteket építettek, az autóbuszok
megállójához külön sávot alakítottak ki és két helyen van lehetőség a gyalogosok
áthaladására az Esterházy-kastély felé. Az új utakat ma nyitották meg a gépjárművek előtt.
Ma délelőtt 10 óra után néhány perccel elbontotta a Fő tér megújított útjait lezáró kordonokat a kivitelező
cég és megindulhatott a gépjárműforgalom a téren, ahol már több mint egy éve nem közlekedhettek a személygépkocsik. Az első kordonelemeket Molnár István, a városfejlesztési osztály vezetője és Vörös László,
a Boroszlán Zrt. vezérigazgatója emelte le az új aszfaltburkolatról – jelképesen átadva a közlekedőknek az
új útszakaszokat -, aztán pedig a cég dolgozói sorra beszedték a Gróf úton, Szent István úton, Török Bálint
úton és Korvin utcán lévő kordonelemeket.
Ez azt jelenti, hogy mostantól a Gróf út – Szent István úti csomópontban közlekedhetnek az autósok, a
Török Bálint utcáról lehet jobbra kanyarodni a Szent István útra, a Fő tér felé és a Korvin utca Fő téri torkolata is járhatóvá vált a gépjárművek számára a tér északi oldala felé.
És mindez azt is jelenti, hogy azokon a Fő téri területeken, ahol hosszú ideje csak a gyalogosok járhattak,
mostantól megjelennek az úttesteken a gépkocsik, tehergépjárművek és autóbuszok, vagyis a járókelők
csak a számukra épített korzón és a kiépített, kijelölt gyalogos átkelőhelyeken közlekedhetnek.
A Plébániasor útja lakó-pihenő területként épült ki, az ott lévő utat csak az oda engedéllyel rendelkezők
használhatják, ezt tábla is jelzi, parkolni pedig az ott lakóknak is csak a saját ingatlanjukon engedélyezett.
A Plébániasor egyébként zsákutcaként működik, azon átjárni nem lehet, hiszen a Fő utca felől fizikai akadállyal van lezárva.
A Gróf út – Szent István út Fő téri szakaszán visszaállt a régi közlekedési rend és a kétirányú forgalom
azzal a korlátozással, hogy a megengedett maximális sebesség 30 km/óra, 3,5 tonnánál kisebb tömegű
járművek és helyi közlekedést bonyolító autóbuszok használhatják csak.
A Korvin utca meghosszabbításaként elkészült szakasz templom felőli oldala egy síkban van a gyalogos
felülettel, az úttest határát kőkúpok jelzik, a két forgalmi sávot pedig fényvisszaverő prizmák választják el
egymástól. A súly és sebességkorlátozás erre az útszakaszra is érvényes.
A Fő tér útjain a megállás és a várakozás tilos a járművek számára.
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