najbližší prepust do potoka pri križovatke do riek

Najbližšie miesto kde je potok hneď pri ceste je odbočka na cestičku popod kaštieľ
kanalizačné potrubie 55m
prívod vody vonkajším rigolom pri ceste
domácnosti odvádzajúce vodu do spádového rigolu (9 bez ulice kde bývajú Šefarovci)

Zanášajúci sa rigol 55m
voda sa na dĺžke rigola
vsiakne do pôdy. Pozemok
je preto permanentne
podmáčaný

Kanál popod cestu. Pri výstupe
je zanesený na polovičný prietok

Prechod vody na dotknutý
pozemok popod plot.
Majiteľ nechce znášať prechod
vody cez súkromný pozemok
a je možné, že predmetný
rigol bude zasypaný a prechod
vody do potoka v tomto mieste
znemožnený.

Začiatok kanálu popod cestu.
Pri vstupe je kanalizačná rúra
čistá s plným prietokom.

Rigol popri ceste ktorý ústi do
predmetného prechodu do potoku
V niektorých miestach je rigol
zasypaný a voda pravdepodobne
vyteká na cestu.
Prepust cez cestu nieje v ideálnom
stave ale ústi do predmetného
spádového rigola.

Výpusty kanalizácii
jednotlivých domov
pripojené na zberný
rigol pri ceste

Prepust cez cestu nieje v ideálnom stave ale ústi do predmetného
spádového rigola.
Cesta nieje obecná a má viacero súkromných vlastníkov.

Rigol popri ceste ktorý je užsmerovaný
na iný prepust do potoka

Predmetné územie je všeobecne
podmáčané a je tu vysoká
hladina spodnej vody.

Možné riešenia
1. Zatvorenie rigola do kanalizácie
2. Zatarasenie rigola a problém s odvedením vody do potoka
Obec / správa ciest musí vyriešiť odtok vody z cesty
1. Zatvorenie rigola do kanalizácie
55m potrubia

dn400 cca 1870€
dn300 cca 1143€
dn200 cca 425€
dn200 2x 850€

Čistiaca sedimentačná
šachta pred vstupom do
uzatvorenej kanalizácie

dn600 x 1000 cca 110€

Revízna šachta v polovici
potrubia na možné
prešistenie
Poklop na šachtu dn 400

na dn 200 šachta 400 cca 40€

cca 15€

cena spolu pri vedení 2x dn 200 2x revízna šachta dvojnásobná sedimentačná šachta cca 1200€
9 spádových domácností, ktoré by sa mohli spolupodieľať na ﬁnancovaní 1200/9 = 130€
Treba pripomenúť, že dažďovú vodu zo strechy by mali domácnosti dokázať spracovať na vlastnom
pozemku. Tu je táto voda odvádzaná do spádového rigola, ktorý vytvára na súkromnom pozemku
problém. Preto je ponúknute spoluﬁnancovanie vo výše približne 130€ pre domácnosti výhodnejšie ako
zabezpečenie zrážok na vlastnom pozemku
+ cena práce na uloženie a cena za výkop. Prístup je bezproblémový. Pozemok je v strede predelený plotom
ale nemal by byť problém obísť tento plot zozadu a pokračovať.

