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JELMAGYARÁZAT

Tervezett létesítmény

Oszlop

gépi földmunka tilalom övezettel

Meglévő kisfesz.elektromos légvezeték

Meglévő vízvezeték

Meglévő telefon földkábel

Meglévő közmű

V V

Meglévő csapadékvíz áteresz

Meglévő földárok

Egyéb

Meglévő szennyvízcsatorna tisztítóaknával

Meglévő nagynyomású gázvezeték 

Meglévő nagyfesz.elektromos légvezeték

Meglévő telefon légvezeték
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MEGJEGYZÉS:

- A terven szereplő magassági adatok BALTI alapszintre vonatkoznak!

- A dokumentációhoz nyíltárkos közműfeltárás és műszeres (földalatti) közműbemérés nem készült!
A terven feltüntetett meglévő közművek helye az üzemeltetők adatszolgáltatása alapján lett felvéve,
többségében az üzemeltetők által megadott alaptérképek transzformálásával, mely alaptérképek a valós
állapottól eltérőek lehetnek. A meglévő közművek mélységbeli feltüntetése (az átlagos fektetési mély-
ségben) csak tájékoztató jellegű. Kivitelezéskor minden rákötésnél illetve keresztezésnél előzetes
nyíltárkos közműfeltárást kell végezni!

- A kivitelezés megkezdése előtt kutatógödörrel, szakfelügyelet mellett kell feltárni az egyes köz-
művek pontos helyét. A feltárt közművek tényleges helyzetének ismeretében a tervezett
szennyvízcsatornák és szennyvíz nyomóvezetékek nyomvonalának esetleges módosítása válhat
szükségessé.

- Kivitelezéskor a közműtulajdonosok előírásait, valamint a közműkeresztezésekre vonatkozó szab-
ványokat, műszaki előírásokat szigorúan be kell tartani!

- A közművezetékek közelében gépi földmunkát végezni tilos, ezen helyeken csak kézi földmunka
végezhető, fokozott figyelemmel és óvatossággal!

- A keresztezett, megközelített közművezetékeket a vonatkozó szakági előírások, szabványok, vala-
mint a közmű-üzemeltetői hozzájárulásokban foglaltak szerint be kell védeni, illetve ki kell váltani.
A kiváltásokat csak az érintett közműtulajdonosok végezhetik!
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H-7100 Szekszárd, Tinódi u. 7. Tel.: 06-74/415-105, Fax.: 06-74/511-281,

e-mail: info@gemencbau.hu, web: www.gemencbau.hu

Ez a terv 1999. évi LXXVI. törvény alapján jogvédelem alatt áll !
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2017.augusztus hó

H-7140 Bátaszék, Szabadság u. 4.Tel.: 06-74/591-500, Fax.: 06-74/591-505

 e-mail: hivatal@bataszekph.hu, web: www.bataszek.hu

Bátaszék, Orbánhegyi út szennyvízelvezetésének

helyszínrajza I.

Belterület határa

H. Harangozó Szilvia
VZ-T/17-0534

H. Harangozó Szilvia

Fischer József

VZ-T/17-0534

KEHOP-2.2.1-15-2015-00021

Bátaszék város szennyvízcsatornázása befejező ütem

vízjogi létesítési engedélyezési és kiviteli terv

Meglévő telefon optikai földkábel
0pt. 0pt.

Meglévő kisfeszültségű elektromos
földkábelefk. efk.

gépi földmunka tilalom övezettel

Tervezett szennyvíz nyomóvezeték

Tervezett szennyvíz házibekötés

Tervezett gravitációs szennyvízcsatorna
tisztítóaknával 

tisztítónyílással 

Tervezett védőcső

Meglévő szennyvíz nyomóvezeték

Tervezett szennyvíz nyomóvezeték
szolgalmi sávval


