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Önkormányzati Hírlev él
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Önkormányzati hírek
Megkezdődött községünkben az ÉNY-i községrész belterületi csapadékvíz hálózat kiépítése és a Hajmás patak mederrendezése
A településünkön régóta fennálló probléma a mély fekvésű területekre érkező csapadékvíz gyors elvezetésének
biztosítása. Ennek megoldására Báta Község Önkormányzata pályázatot nyújtott be a Dél-Dunántúli Operatív
Program keretében kiírt „Helyi és térségi jelentőségű vízvédelmi rendszerek fejlesztése” tárgyú kiírásra és a
projekt pozitív elbírálásban részesült. A kivitelezési munkákat a Bau-Team Építőipari és Vállalkozási Kft végzi.
A megvalósuló vízrendezési projekt két részből tevődik össze: egyrészt a Hajmás patak medrének rendezéséből, másrészt a Hajmás pataktól ÉNY-ra eső utcák vízelvezető árokrendszerének kiépítéséből.
A projekt legfontosabb eleme a Hajmás patak belterületi szakaszának rendezése. A Hajmás patak medre jelenleg növényzettel igen erősen benőtt és erősen feliszapolódott. A kotrási munkák során kb. 1 m vastagságú
iszap kerül kitermelésre és egyenletes fenékesést biztosítva a teljes belterületi szakaszon. Ezzel növekszik a
vízszállítási képesség, le tud ürülni teljes hosszon, nem lesz pangó víz és állandó vízborítást biztosítva lesz a
mederben, a további időszakokban.
A beruházás másik elemét képezi a vízelvezető árokrendszer kiépítése. Árokburkoló elemek kerülnek kiépítésre a következő utcákban: A Zrínyi utca nyugati oldalán a meglévő földárok nyomvonalán egy burkolt árok épül.
Ebbe az árokba csatlakozik a Liliom utca északi és déli oldalán épülő burkolt árkok és a Szent László utca, Liliom és Zrínyi utca közti szakaszán kiépülő árkai, valamint a Rózsa utcai árok. A Bem utcai folyóka átépül az
utca teljes hosszán és a Liliom utca keleti oldalán kiépülő árkon juttatja el a vizet a befogadó Hajmás patakba.
Szent László utca észak-dél irányú szakaszának mindkét oldalán burkolt árok kerül kialakításra. Az utcákban a
kapubehajtók hidak egységes szerkezeti megoldással, esztétikus képet mutatva épülnek ki.
Jelenleg a kivitelezési munka 35%-os készültségű, a tervezett befejezési határidő 2014. szeptember 30.

