SAJTÓKÖZLEMÉNY
Csapadékcsatornák és csapadékvíz-elvezető nyílt árkok építése a Vizslaréti árok vízgyűjtő
területén
2011. május 09.
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata az Új Magyarország fejlesztési
terv Nyugat-dunántúli Operatív Program (NYDOP) két fordulós pályázatán
207.855.600 forintos támogatást nyert a 244.536.000 Ft összköltségű „Zala
jobb parti városrész csapadékvíz-elvezető hálózat rekonstrukciója, fejlesztése I.
ütem” tárgyú projekt megvalósítására. Projekt azonosító: NYDOP-4.1.1/1-B-2f2009-0010

A beruházásnak a Zsilip Mérnöki Szolgáltató Kft által készített „Zalaegerszeg, Zala
jobb parti városrész belterületi vízrendezése I. ütem” tárgyú tervdokumentációjára
a Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség által
kiadott vízjogi létesítési engedélyének műszaki tartalmát 2011. év első negyedévében
felül kellett vizsgálni az alábbiak miatt:
A 2006. évben készült eredeti tervek szerint, a meghatározott Zala árvízszintű vízállás
mellett az összegyülekező csapadékvíz részben szivattyúzással, részben gravitációsan
kerültek volna a befogadó Zala folyóba.
Az elmúlt években megfigyelhető időjárás változás következtében előforduló csapadék
intenzitások megnövekedése, illetve az elmúlt időszak esőzései következtében kialakult
Zala folyó okozta elöntések tapasztalatai miatt a beruházó és az üzemeltető Zalavíz Zrt
részéről felmerült, hogy felül kellene vizsgálni az engedélyezési tervben számított
Vizslaréti árok mértékadó vízhozamát, valamint annak elvezetésének módját. Erre azért
volt szükség, mert az eredetileg betervezett két db mobil szivattyú használata,
fenntartása és üzemeltetési költségei folyamatosan nagy terhet rónának az üzemeltetőre.
A felülvizsgálat további oka az volt, hogy a kivitelezés alatt lévő Vizslaréti árok torkolati
szakaszára, a Zalaegerszeg város jelenleg folyó rehabilitációs projektjén belül a Jákum u.
irányból a Piac tér környéki utak csapadékvíz-elvezetésének következményeként további
vízmennyiség bevezetése fog megtörténni.
A fentiek miatt a Tervező elvégezte a tervdokumentáció korszerűségi felülvizsgálatát és a
módosított vízjogi engedélyezési tervdokumentációjában az alábbi módosításokat tette:






a Vizsla ároknak a Jákum utcától kezdődő ZTE stadion mögött húzódó
csatornaszakaszának anyaga az eredeti, 60 cm és 80 cm átmérőjű
műanyagcső helyett 1,8/1,2 m átmérőjű békaszáj szelvényű spirális hullámacélcsőre változott.
a betervezett mobil szivattyúk elhagyásra kerültek
a Jákum utcai csapadékcsatorna anyaga, a 40 cm átmérőjű műanyagcső
helyett 80 cm átmérőjű HOBAS csőre változott, az időközben megváltozott és
szigorúbb hidraulikai méretezési előírások miatt.

A fent leírt módosítások elvégzése után a módosított tervdokumentációt az eljáró
hatóságnak a vízjogi létesítési engedély módosítása végett benyújtottuk, melyre a
hatóság 2011. május 4-én engedélyt adott.
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