IV. HÍRLEVÉL
2020. november 23-án a munkaterület átadás-átvételi eljárással kezdődött meg a „TOP-6.3.3-15PC1-2016-00001 Lámpás patak rendezése” projekt keretein belül az érintett terület csapadékvíz
elvezetési problémáinak megoldására irányuló fejlesztés. A kivitelezés 2020. november végén a
Tüskésréti úttól északra lévő szakaszon a patak közvetlen környezetének az elburjánzott növényzettől
való megtisztításával – a mederben lévő fák eltávolítása – indult, majd a geodéziai kitűzések zajlottak
le. Ezt követően történt meg a meder kotrásának és korrekciójának a folyamata.
2021. január közepére az Eozin utcai szakaszon befejeződtek a meder tisztítási munkálatai, a geodéziai
kitűzések, majd itt is elkezdődött a meder kotrásának és korrekciójának a folyamata. Január végén
a 6. sz. főközlekedési úttól délre eső területeken folytatódott a Lámpás patak rendezése. A műszaki
készültség február 2-án elérte a 25 %-ot. Február hónap folyamán a Diósi úton kerültek elhelyezésre
és beépítésre a mederelemek.
Márciusban a Baranyavár és a Vadász utcai szakaszon folytatódtak a kivitelezési munkálatok:
megtörtént a patak közvetlen környezetének az elburjánzott növényzettől való megtisztítása, a geodéziai kitűzések, a meder kotrása és korrekciója is. Március végére elkészült a projektben tervezett 39
m3-es csapadékvíz tározó is a Vadász utcában. Ekkor indult a mederelemek elhelyezése és beépítése
az Engel János utcában és a Vadász utcában. A műszaki készültség március 5-én elérte az 50 %-os
szintet. Eddig a napig összesen 892 méternyi szakaszon történtek meg meder kotrási és tisztítási
munkálatok, emellett 224 folyóméternyi burkolást végeztek el.
Április elejére befejeződött a Vadász utcában a mederelemek beépítése. Ezt követően megindultak a
meder tisztítási munkálatai a Pécsi Református Kollégium Gimnáziuma mögötti területen.
Április második felében meder kotrási és tisztítási munkálatok zajlottak a Diósi út északi részén, a Diósi
út és a Mészkemence utca közötti szakaszon, illetve a Mészkemence utca északi szakaszán. A műszaki
készültség április 20-án érte el a 75%-os szintet. Összesen 401 folyóméternyi burkolás, 1210 méternyi
szakaszon meder kotrási és tisztítási munkálatok, 1575 folyóméternyi szakaszon bozótirtás történt meg.
A 100%-os műszaki készültséget 2021. május 25-én érték el, ekkor került megindításra a műszaki
átadás-átvételi eljárás, amely 2021. július 25-én fejeződött be.
A kivitelezési munkálatok során mintegy 2000 m3 iszapot termeltek ki, 5000 m3 földfelesleget
szállítottak el. Összesen 600 folyóméternyi mederburkolás, 1300 méteren meder kotrási és tisztítási
munkálatok, 1680 folyóméternyi szakaszon cserje- és bozótirtás történt meg. A projektben egy darab,
egyedi kialakítású, 4 m3-es kiemelhető konténeres hordalékfogó került kiépítésre a Vadász utcában.
A projekt keretében megvalósuló fejlesztéssel lehetőség nyílt a városrész egy jelentős problémájának
megoldására. A munkálatok végeztével létrejött a megfelelő infrastrukturális háttér ahhoz, hogy a
lezúduló csapadékvíz ne veszélyeztesse ezután a környéken lakók otthonait, tároló helyiségeit, ne
okozzon nehézséget a közlekedés szempontjából. A fejlesztés előnyei viszont akkor válnak igazán
tartósakká és hosszan élvezhetőkké, ha a helyben élő lakosság is felkarolja a kezdeményezést, s tevékeny részt vállal a meder rendezett környezetének megóvásában. Ha ki-ki tisztán tartja az otthona
előtt húzódó árkot, amellett, hogy a saját tulajdonát védi az esetleges káresetektől, a szűkebb és tágabb
környezetében élők életét is könnyebbé teheti, ill. ha kis mértékben is, de hozzájárulhat
bolygónk édesvíz készleteinek megóvásához, a környezettudatos magatartás
társadalmi elterjedéséhez.
Tartsa rendben a környezetét, tegyen Ön is a természet lokális és globális védelméért! Járuljunk hozzá együtt a fejlesztések hosszú távú eredményességéhez!
A projektről további információkat
a www.lampaspatakpecs.hu oldalon olvashatnak.
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