Körzethatárok nyomvonalának leírása

I. körzet lehatárolása
A körzet keleti határát a Zagyva folyó Hatvan város közigazgatási területét érintő nyomvonala adja
míg az ettől nyugatra eső, Hatvan közigazgatási határáig terjedő bel- és külterületi rész – tehát
Újhatvan egész területe – e körzetbe tartozik.
(0445, 0446, 2683, 0273, 0194/2, 0193/2 hrsz.-ú folyó, 0443, 0429, 0427 hrsz.-ú ingatlan, 0393,
0391 hrsz.-ú árok, 0388 hrsz.-ú ingatlan, 0386 hrsz.-ú árok, 0570, 0571/3, 0582, 0580/2, 0625/4,
0625/3, hrsz.-ú ingatlan, 0624; 0649/1 hrsz. patak 0655; ingatlan, 0657; 0633 hrsz.-ú út, 0662,
0667,hrsz.-ú ingatlan, 0642, 0674/1 hrsz.-ú út, 0686/14-től 0686/11-hrsz.-ú ingatlanig, 0674/2
hrsz.-ú árok, 0319 hrsz.-ú út, 0318 hrsz.-ú árok, 0306, 0302/25, 0299/7, 0298/5-től 0298/18
hrsz.-ú ingatlanig, 0296/2 0296/1, 0282/6, 0267 hrsz.-ú árok.)
II. körzet lehatárolása
Nyugati határát a Zagyva folyó, Déli határát a 3-as számú főközlekedési út bel- és külterületi
szakasza, Keleti és Északi határát a Hort, Ecséd és Lőrinci településekkel határos közigazgatási
határa adja.
(0445, 0446, 2683 hrsz.-ú folyó, 3014/2, 4220/6, 039 hrsz.-ú út. 035 hrsz. út, Zártkerti ingatlanok
véghatára, 0556/32-től 0556/20 hrsz.- ingatlanig, 0556/14-től 0556/18 hrsz.-ú ingatlanig, 0554/12
hrsz.-ú ingatlan, 0554/1 hrsz.-ú út, 0517/77 hrsz.-ú út, 0517/75-től 0517/9 hrsz.-ú ingatlanig,
0517/4, 0517/81, 0512/43, 0512/42, 0515, 0521/24-től 0521/3 hrsz,-ú ingatlanig, 0513, 0508
hrsz. út, 0507/2, 0501, 0499/1, 0499/2, 0497/1, 0496 hrsz.-ú ingatlan, 0492/9-től 0492/1 hrsz.-ú
ingatlanig, 0490/1, 0490, 0489, 0488/1, ingatlan 0488/2 hrsz.-ú árok, 0459 hrsz.-ú út
szakasza, 0458/2 hrsz.-ú ingatlan)

III. körzet lehatárolása:
Nyugati hátárát a Zagyva folyó, Északi határát a 3-as számú főközlekedési út bel- és külterületi
szakasza, Keleti határát a Jászberénybe vezető, 32-es számú főközlekedési út körforgalmi
csomópontból kiinduló külterületi szakasza, Déli határát pedig Hatvan Jászfényszaruval határos
közigazgatási határa adja.
(2683, 0273, 0194/2, 0193/2 hrsz.-ú folyó, a két körforgalmi csomópont között új közút szakasza,
továbbá a 0230, 0132 hrsz.-ú út, 0133 hrsz.-ú árok, 0138/6 hrsz.-ú ingatlan, 0189 hrsz.-ú vasút,
0190 hrsz.-ú ingatlan)
IV. körzet lehatárolása:
Északi határát a 3-as számú főközlekedési út külterületi szakasza, Nyugati határát a Jászberénybe
vezető, 32-es számú főközlekedési út körforgalmi csomópontból kiinduló külterületi szakasza, Déli
és Keleti határát a Hatvan Jászfényszaruval, és Horttal határos közigazgatási határa adja.
(039, 0230, 0132 hrsz.-ú út, 0100/3, 0100/1, 098/1, 098 hrsz-ú ingatlan, 092, 091/76, 066/21
hrsz.-ú út, 066/19-től 066/1 hrsz-ú ingatlanig, 065 hrsz.-ú út egyszaksza, 049 hrsz.-ú út)

