Tervezői

javasl at

július 3-án
A pünkösdfürdői árvízvédelmi létesítmény tervezési és kivitelezési munkáira 2018.
között. A
Kft.
Építő
y
Swietelsk
a
·jött létre vállalkozási szerződés a Fővárosi Önkormányzat és
Zrt. végzi
vállalkozó megbízásából a kiviteli tervezési feladato kat a Mélyépterv Komplex
n az alábbi
(tovább iakban: Tervező). Tervezőként a tenderte rvek áttanulm ányozás át követőe
tervmódosításokat látom szükségesnek, célszerűnek.
Barát-pa tak műtárgyig hiánvzó szakasz
a Viziterv
A Barát-pa tak árvízvédelme tervezési feladata it jelenleg az OVF megbízásából
re.
tervezés
kerül
Environ Kft. végzi. Az OVF-döntése alapján a Barát-patakra torkolati műtárgy
100 m
A tenderte rveken megado tt kezdőszelvény és a tervezett műtárgy között mintegy
ürdői
pünkösdf
a
célszerű
hosszban hiányzik az árvízvédelmi megoldá s, melyet műszakilag
. A hiányzó
védmúb e integrálni, a nyomvonalas létesítmény meghosszabbításával kiépíteni
együtt.
vel
kiépítésé
rendszer
szakaszon vasbeto n fal kiépítését javaslom szivárgó
Átszivárgó vizek mennyiségének csökkentése
kü felső síkja
Javasolom a vízzáró falszerkezet talpmély ségét átlagosa n 80 cm-rel az agyagfe
égét,
mennyis
vizek
ó
átszivárg
az
ti
felett (elhelyezni) kialakítani. Ez mintegy 403-kal csökken
a
ezzel
felülete
tehermentesítve a mentett oldali meglévő szivárgó!. A vízzáró alépítmé ny
megoldással mintegy 503-kal megnő.
ását, s a
Javasolom továbbá vasbeto n cölöpök kel kombiná lt műanyag szádfalak alkalmaz
két szerkezet összekötését monolit vasbeto n fejgeren dával.
n kiépíteni,
Javasolom a szivárgó rendszer (déli szakaszon) hiányzó 300m-ét a déli szakaszo
a meglévő
Emellett
figyelem mel a 2013. évi árvíz idején tapasztalt fakadóvizek jelenségére.
kompatibilis,
26 OOO m3/nap átemelő kapacitá st 503-al javaslom megnöv elni a meglévővel
attyúk
mobilsziv
szereplő
tervben
yezési
de nagyob b teljesítményű szivattyúkkal, az engedél
helyett.
Mobil fal
látvány
A tenderte rveken szereplő fix vasbeto n fal megoldá s helyett városépítészeti,
mel a
szempo ntjából előnyösebb a MÁSZ +0,50 m szint feletti mobil falas megoldás, figyelem
látogató i
területen tervezett parkosítási munkák eredmén yeként várhatóa n megemelkedő
létszámra is.
Budapest, 2018. augusztus „.
Dr. Tóth László
Mélyépt erv Komplex Zrt.

TÉR-TEAM
A Mélyépt erv Komplex Kft. fenti tervezői javaslata it az engedélyes terveket készítő
Kft. képviseletében nem kifogásolom.
Budapest, 2018. augusztus 22.
Szabó Gábor, TÉR-TEAM Kft.

