Újabb csatornák Egerszegen fennakadások a közlekedésben
Zalaegerszeg több pontján folynak a regionális szennyvízprogram második ütemének
kivitelezési munkálatai. A közlekedésben fennakadásokat okozhatnak a fejlesztések.
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A regionális szennyvízprogram második ütemében nettó 10,5 millió euró felhasználásával folynak,
illetve kezdıdnek hamarosan munkálatok a városban: újabb szennyvíz- és csapadékcsatornaszakaszok létesülnek vagy újulnak meg, folytatódik a szennyvíztelep fejlesztése és új ivóvízkutakat
fúrnak a keleti vízbázison.
A csapadékcsatorna-építéseken már dolgozik a kivitelezı, a Szabadics Zrt., a Hydrocomp Kft. és a
Sade Magyarország konzorciuma. Az Egerszeghegyi úton összesen 1800 méter hosszú vezetéket
fektetnek le a Landorhegyi utca találkozásánál, a Panoráma panzió környékén és a Vándor Vigadónál.
A Platán soron a régi csapadékcsatornát váltják ki több mint ezer méter hosszúságban, a Lidl áruház
és az olai csomópont között.

A Platán soron kiváltják a régi csapadékcsatornát a Lidl áruház és az olai csomópont között. Az
utat májusban állítják helyre - Fotó: Katona Tibor
Áprilisban a belváros több pontján (Batsányi, Pintér, Várkör, Síp, Eötvös, Püspöki Grácián, Kert, Botfy,
Táncsics, Ady utca) kezdıdik csapadékcsatorna-építés. Ezeken a helyszíneken a régi, nem megfelelı
keresztmetszető vezetékek helyett építenek újakat, és szétválasztják a szennyvízcsatornába bekötött
csapadékvíz-hálózatokat. A közmőépítést követıen, június végéig helyreállítják az utakat, tájékoztatott
Vida Zotmund Alpár, a kivitelezık konzorciumát irányító Szabadics Zrt. mőszaki igazgatója. A Becsali

úton már tavaly ısszel elkészült a csapadékvíz-elvezetı rendszer, hamarosan az út teljes szélességő
aszfaltozásával tesznek pontot a beruházásra.
A regionális szennyvízprogram második ütemének keretében szennyvízcsatorna-szakaszok is
épülnek és újulnak meg, illetve átemelıtelep-felújításokat végeznek a kivitelezık. A Rákóczi, Becsali,
Hársas, Öregszívhegyi, Lankás, Izzó, Szívhegyi, Belsıszeg, Kishegyi, Holdfény, Olajmunkás, Május
1., Alsójánkahegyi, Gát, Mura, Toldi, Gógánvölgyi utcákon zajlanak az említett fejlesztések, valamint
Gálafej, Gógánhegy és Vorhota térségében, Zalaegerszeg területén kívül pedig Bagodban,
Boncodföldén, Gısfán és Pethıhenyén. Ezek a beavatkozások a vezetékrendszer biztonságos
üzemelését és a szaghatások mérséklését szolgálják. A kivitelezıkkel kötött szerzıdés szerint az
összes felsorolt munkát be kell fejezni június végéig, s ezt a határidıt szabta a megrendelı
önkormányzati társulás az utak helyreállítására is. A Becsali úti beruházásból a teljes szélességő
aszfaltozás van hátra.

