Tájékoztató a folyamatban lévő csatornaépítési munkákról

Tájékoztatjuk a lakosságot a Nyíregyháza és térsége szennyvízelvezetési és szennyvíztisztítási
programjának készültségi szintje elérte a 96%-ot.
Ezúton kívánjuk ismertetni a még folyamatban lévő, illetve hátralévő munkákat.
Fontos megjegyezni, hogy a csatornahálózat építése a szeptemberi iskolakezdésre befejezésre
kerül azon területeken, ahol a közlekedésben jelenleg fennakadások tapasztalhatóak.
Ezen területek jellemzően a város egyik ütőerének számító D-I Főgyűjtő mentén találhatóak. A
főgyűjtő a Tünde utcától egészen a Westsik V. utcai szennyvíztelepig szeli át a várost. A főgyűjtő,
mint ahogyan az a nevéből is érzékelhető, a városunk különböző területeiről gyűjti össze a keletkezett
szennyvizet és juttatja el a tisztító telepre.
Az elmúlt évben megkezdett felújítás elhúzódását több előre nem látható körülmény okozta. A tárgyi
projekt keretében korszerűsített Polyákbokori szennyvíztisztító telep (II.sz telep) befejezését
jelentősen késleltette a telepen már meglévő Biológiai medence vízzáróságának helyreállítása, így a
szennyvizet az előzetes tervek szerint jelentős késéssel lehetett csak a vízkormányzás útján
csökkenteni a vezetékben. Szintén nehezítette a főgyűjtő felújítását az Arany János utcában található
átemelő átépítése. Az átemelő állapota a felújításhoz szükséges tehermentesítés után az ideiglenes
üzem kiépítésekkor vált ismerté.
A főgyűjtő felújításának elhúzódása következtében az építési munkák az alábbi területeket
érinti:
Széna tér: Az Árok utca végén a jelenleg is folyamatban lévő felújítási munkák a közművek kiváltása
után várhatóan 3 hét múlva fejeződik be.
Rákóczi utca és a Mező utcai kereszteződésben a Vállalkozó a még hátralévő építési munkákat és az út
helyreállítását várhatóan július végéig elvégzi.
Ezen szakaszon a körúton található zöldsávban a már megkezdett vezeték béleléséhez
munkaterületként egy irányban a belső sáv lezárása szükséges.
Az így kialakított ideiglenes forgalomtechnika tervezése és kiépítése a Magyar Közút engedélyével
került kialakításra. A korábbi forgalmi rend visszaállítása július végére várható.
Móricz utca: Ezen a szakaszon az újonnan épített főgyűjtő csöveit talajvízszint süllyesztés mellett
lehet csak lefektetni. A vezetéképítés az ütemterv szerint ezen a szakaszon is befejeződik 1 hónapon
belül.
Tünde utca: A jelenleg folyamatban lévő építési munkák az út melletti zöldsávban történnek.
Azonban a főgyűjtő vezetéke egy jelentős szakaszon csak az út alatt építhető ki, így a Tünde utca a
forgalmi rend változásával hamarosan lezárásra kerül. Azonban az itt közlekedő autóbuszok áthajtását,
valamint az Ipari területekre érkező járművek közlekedését a Vállalkozó biztosítja. A Tünde utcai
szakasz építése szeptemberig (iskolakezdésig) elkészül.
Debreceni út melletti szervizút: A jelenleg folyamatban lévő építési munkák az út melletti
zöldsávban történnek talajvízszint süllyesztés mellett. A vezetéképítés az ütemterv szerint ezen a
szakaszon is befejeződik július végére.

