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Zalaszabar zártkerti besorolású területének infrastrukturális fejlesztéséről

A projekt megvalósítási helyszínei: Zalaszabar 833, 1193 és 1666 hrsz
A projekt összköltsége: 11.295.951.-Ft
A projekt pályázati támogatás összege: 7.989.697.-.-Ft
A projekt saját forrás összege: 3.306.254.-Ft
Zalaszabar területén jelentős zártkerti ingatlanrendszer található. A megvalósult beruházás ezen
zártkertek megközelítését szolgáló, útszakaszok megújítását szolgálta.
Célja a tájfenntartás, a zártkerti ingatlanok mezőgazdasági hasznosítását elősegítő fejlesztés, valamint
az ezekhez az ingatlanokhoz kapcsolódó gazdálkodási forma fennmaradásához szükséges
infrastrukturális háttér fejlesztése.
A beruházás lehetőséget teremtett elhanyagolt zártkerti területek újbóli hasznosításához, a gondozott
ingatlanok jövedelmezőbbé tételéhez az utak járhatóvá tétele által. Az út mellett megépített vadkerítés
hozzájárul a kiszámíthatóbb, biztonságosabb és eredményesebb gazdálkodáshoz.
A megvalósult célok: tájfenntartás, génmegőrzés, hagyományok fenntartása, gazdálkodás újraindítása,
helyi lakosság önellátási, öngondoskodási, élelmiszer-előállítási feltételeinek javítása.
Megvalósult a 833 hrsz-ú út felújítása 221,87 m-en, melynek szélessége igazodott a megelőző szakasz
felújítandó burkolatszélességhez 2,0 m, valamint mellette kialakításra került a kétoldali 0,5 m zúzottkő
nemesített padka.
A megvalósult utak keresztirányú esésének biztosításával oldotta meg a tervező a csapadékvíz
burkolatról történő elvezetését. A kétoldali kőburkolatú padka szivárgóként is üzemel.
A 1666 hrsz-ú út hossza 91,0 m, szélessége 3,0 m, mellette a bal oldalon 0,5 m zúzottkő nemesített
padka épült, jobb oldalon 0,5 m szélességű járható betonfolyóka, mely biztosítja a csapadékvíz
elvezetését a Kápolna utcai burkolt árokba, mint befogadóba.
A felújítás során 30 cm 55/100 tört betonalap készült az alapréteg elkészítéshez, amelyre 5 cm vastag
cement terítés készült. A bedolgozás remix eljárással valósult meg, mint helyszíni talajstabilizáció.
Az út mentés standard 170 cm magas vadkerítést terveztünk – a vadásztársasággal együttműködésben,
velük egyeztetve – az 1193 hrsz-ú út K-i oldalán 318 m hosszúságú szakaszon. Vadásztársaság a
kerítés nyomvonalának kijelölésében segítséget nyújtott, figyelembe lettek véve a vadak által használt
nyomsávok, az érintett terület vadállományának ismertében a szükséges vadkerítés minőségének
meghatározásában szakmai tanácsot adtak.

A megvalósítás tényleges befejezési időpontja:2019.10.03.
További információ:
Zalaszabar Község Önkormányzata
8743. Zalaszabar Újtelep utca 1.
Telefon: (06 93) 389 001

