Tisztelt Lakosság!
Bizonyára sokan értesültek róla, hogy nemrégiben az Egyetem utcában zajló építkezésen egy
második világháborús légibomba került elő. A helyzet azért is rendkívüli, mert nem lehet
szállítani, ezért a tűzszerészeknek a helyszínen kell hatástalanítani a szovjet gyártmányú
szerkezetet.
A Magyar Honvédség, a Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság, és Veszprém város
önkormányzata, továbbá minden érintett szervezet összefogásával elkészült a
hatástalanításra, elszállításra és a környék kiürítésére vonatkozó részletes terv.
A rendőrség augusztus 9-én a teljes területet kiüríti és lezárja a robbanótest feltalálási
helyétől 500 méteres sugarú körben – beleértve a lakóházakat, ingatlanokat, intézményeket,
kereskedelmi és más szolgáltató egységeket, valamint a gyalogos és gépjármű forgalmat is.
A térképen jelölt zónában ezen a napon reggel 7 órától a gyalogos és a gépjármű forgalom
befelé tilos, illetve reggel 8 óráig mindenkinek el kell hagynia ingatlanját és az érintett
területet. Fontos, hogy az ablakokat, ajtókat zárják be, a több órán át tartó távollétre
felkészülve a szükséges gyógyszert, ivóvizet, telefontöltőt vigyék magukkal! A robbanótest
hatástalanítása és elszállítása várhatóan 15 óráig tart, de a lezárás feloldásáról a rendőrség
ad majd friss tájékoztatást.
Az élet és egészségvédelem érdekében arra kérem a tisztelt lakosságot, hogy működjenek
együtt az eljáró szervekkel és a kapott utasításokat maradéktalanul tartsák be! Ilyen azelőtt
még sosem fordult elő Veszprémben, így a helyzet veszélyességére való tekintettel kérek
mindenkit, vegyék komolyan az intézkedéseket!
A biztonsági zárással érintett utcák és objektumok pontos listáját a police.hu-n, az alábbi
linken tudják megtekinteni:
A rendkívüli helyzetben az önkormányzat befogadási pontokat biztosít a kiürítés idejére
reggel hat órától. Ezek a következők:
- Pannon Egyetem, Polinszky-terem (Wartha Vince utca 1.)
- Lovassy László Gimnázium (Cserhát lakótelep 11.)
- Kossuth Lajos Általános Iskola (Budapest út 11.)
Ezeken a helyszíneken igény szerint vizet és étkezést biztosítunk.
Nyomatékosan kérek mindenkit, hogy a jelentős összefogást igénylő, kockázatos feladat
zavartalan végrehajtása és mindannyiunk védelme érdekében működjön együtt az eljáró
hatósággal!
Köszönöm megértésüket és türelmüket!
Porga Gyula
polgármester
https://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/kozrendvedelem/lakossagi-felhivas

LAKOSSÁGI FELHÍVÁS

A Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot, hogy 2022.
augusztus 2-án földmunkálatok végzése során Veszprémben, az Egyetem utcában egy második
világháborús eredetű légibomba került elő. A robbanótest hatástalanítását a Magyar Honvédség
tűzszerészei 2022. augusztus 9-én tervezetten 10 órakor kezdik. A művelet biztonságos
végrehajtása érdekében a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 37. §-a alapján,
biztonsági intézkedés keretében a robbanótest feltalálási helyétől mintegy 500 méter sugarú
körben a területet a rendőrség előzetesen kiüríti és lezárja.
Kérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a feladat zavartalan végrehajtása, illetve az életük és
egészségük védelme érdekében 2022. augusztus 9-én reggel 8 óráig hagyják el
ingatlanjaikat és az érintett területet!
A biztonsági körzet közlekedését érintő zárás 7 órakor megkezdődik, az utcákból
gyalogosan és gépjárművel az érintett területről csak kifelé halad majd a forgalom.
A rendőrség hangosbemondón keresztül folyamatosan felszólítja az érintett zónán belül
tartózkodókat a terület elhagyására.
A biztonsági zárás az alábbi – térképen is jelölt – utcákat és objektumokat érinti:
-

Nárcisz utca 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18.
Hóvirág utca 3, 5, 7.
Egyetem utca 3/A., 3/B., 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17.
Móricz Zsigmond utca 1, 2, 3, 4, 5, 6.
József Attila utca 2.
József Attila utca 1, 3, 5, 7.
Egyetem utca 1.
Komakút tér 1, 2.
Csermák lépcső 1.
Kádár utca 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
Iskola utca 1, 2, 3, 3/1, 4, 5, 6.
Komakút tér 3. (Eötvös Károly Megyei Könyvtár)
Óvári Ferenc utca 2. (Veszprémi Petőfi Szinház)
Megyeház tér 2.
Megyeház tér 1. (Megyeháza)
Brusznyai utca 2, 4, 6, 18, 20, 22, 24, 26, 16 (McDonald,s)
Kórház utca 2.
Mártírok útja 1, 2, 3 A-B, 5.
Flórián utca 1, 2.
Megyeház tér 3, 5.
Erzsébet sétány 1. (Laczkó Dezső Múzeum)
Mártírok úti temető
Egyetem utca 10. (Pannon Egyetem)
Hóvirág utca 1. („volt” gyerekkórház)
Kórház utca 1. (Csolnoky Ferenc Kórház)
Kossuth utca 6. („20 emeletes”)

A robbantótest hatástalanítása, valamint elszállítása várhatóan 15 óra körül befejeződik. Az
állampolgári korlátozások feloldásáról a rendőrség a www.police.hu honlapon, illetve a helyi
médián keresztül ad tájékoztatást.

A fenti időszakban Veszprémi Megyei Jogú Város Önkormányzata befogadási helyeket biztosít
2022. augusztus 9-én reggel 6 órától az alábbi intézmények épületeiben:
-

Pannon Egyetem: Polinszky-terem (légkondicionált)
Cím: 8200 Veszprém, Wartha Vince u. 1.

-

Lovassy László Gimnázium
Cím: 8200 Veszprém, Cserhát lakótelep 11.

-

Kossuth Lajos Általános Iskola
Cím: 8200 Veszprém, Budapest út 11.

A fenti időszakban a lezárt területen működő üzemeltetők és szolgáltatók ügyintézési rendjéről
előzetesen tájékozódjanak az adott ügyfélszolgálatokon!
A Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság tisztelettel kéri a lakosságot, a munkáltatókat, a
dolgozókat, a szabadidős tevékenységet végzőket, hogy a biztonsági intézkedés idejére, a
fentiekben felsorolt, térképen megjelölt területeket szíveskedjenek elhagyni és a feladat
végrehajtásában közreműködő rendőrökkel együttműködni!
Köszönjük türelmüket és megértő együttműködésüket!

https://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/kozrendvedelem/lakossagi-felhivas

