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Tárgy: Kőszegdoroszló, Fő u. (102/7.-20.
hrsz.) csapadékvíz elvezetés korszerűsítését
biztosító vízilétesítmények vízjogi létesítési
engedélye
HIRDETMÉNY

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL.
tv. (a továbbiakban: Ket.) 29. §. (6) bekezdése alapján értesítem az érintetteket, hogy
Felügyelőségünknél Kőszegdoroszló, Fő u. (102/7.-20. hrsz.) csapadékvíz elvezetés
korszerűsítését biztosító vízilétesítmények vízjogi létesítési engedélyezése tárgyában eljárás
indult.
A Ket. 29. § (7) bekezdése értelmében fenti üggyel kapcsolatban az alábbi tájékoztatást adom:
A tervezett létesítmény/tevékenység rövid ismertetése:
A D-9 jelű jelű befogadótól kiindulva az alábbi rendszer épül ki:
D-9-1 jelű csapadékvíz elvezető csatorna
- A 0+000 km szelvénytől (D-9 jelű árok jobb pont) a 0+142 km szelvényig nyílt árok épül a
Fő utca (102/3. hrsz.) északi oldalán, a meglévő árok nyomvonalán, annak minimális jókarba
helyezésével és a nem megfelelő átereszek cseréjével.
- A 0+142 km szelvény és a 0+193 km szelvény között zárt csatornaszakaszon épül a Fő utca
helyi magaspontjának harántolása érdekében. A szakaszon 2 db víznyelőrácsos, átfolyós
rendszerű tisztítóakna épül.
- A 0+193 km szelvény és a 0+237 km szelvény (D-9-1 jelű csapadékvízelvezető csatorna
végszelvénye) között a Karácsony és Tsa Mérnöki Iroda Kft. által 112/2005. munkaszámon
elkészített tervének felhasználásával a Fő utca (102/3. hrsz.) oldalán nyílt árok épül.
- A külterületről a belterület felé gravitáló vizek kizárása érdekében a Fő utca (102/3. hrsz.)
folytatásában lévő földúton vápa épül, ami a Doroszlói patak felé a 069/3. hrsz-.ú út keleti
oldalán épülő burkolt nyílt árokban folytatódik, mely a 069/5. hrsz.-ú ingatlan területén
elhelyezett 12,0 fm hosszú torkolati áteresszel kapcsolódik a Doroszlói patak mint
befogadóhoz.
A hatásterület határai/vélelmezhető határai: Kőszegdoroszló község közigazgatási területe.
Az érintettek az ügy irataiba és a tervekbe Felügyelőségünknél az alábbi helyen és
időpontokban tekinthetnek be:
Szombathely, Vörösmarty u. 2. II. emelet, 210. szoba
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Felkérem Cák, Kőszegszerdahely, Kőszegdoroszló Község Körjegyzőjét, hogy a hirdetményt
tegye Kőszegdoroszló Községben közszemlére, illetőleg a helyben szokásos módon is tegye
közzé.
Tájékoztatásul közlöm, hogy a hirdetmény szövege Felügyelőségem földszinti
hirdetőtábláján, valamint honlapján (http://nydtktvf.zoldhatosag.hu) is megtekinthető.
Szombathely, 2008. október 21.
Gaál Zoltán sk.
osztályvezető
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