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Tisztelt Hölgyem, Uram! 

 
A DRV Zrt. Építésszervezési és Irányítási Osztálya végzi a Balatonmáriafürdő, Rákóczi u. 9.- 

87. ingatlanok közti szakaszán az NA 100 mm és az NA 300 mm átmérőjű regionális 
ivóvízvezeték kiváltási munkáit. 

A tárgyi szakaszon üzemelő NA 100 mm átmérőjű ellátó ivóvízvezeték kiváltását elvégeztük, 
most az NA 300 mm regionális ivóvízvezeték kiváltása fog következni. 

A munkák elvégzésére az ivóvíz ellátás üzembiztonságának növelése és a Rákóczi u. tervezett 
útburkolat felújítása érdekében kell elvégezni, melyet az üzemeltető a DRV Zrt. saját 
beruházásában valósít meg. 

A munkák végzéséhez ideiglenes forgalmi rendváltoztatás szükséges, a munkák idejére az 
adott Rákóczi u.-i szakaszon egyirányú forgalom mellett félpályás útzár kiépítése fog történni, 
illetve a Rákóczi utcáról északi irányba leágazó utcák zsákutcák lesznek a Rákóczi u. irányába. 
(Nyárfa u., Fűzfa u., Bárdos L. u., Rozmaring u., Csendes u., Templom u.) 

A közlekedés a Rákóczi utcai szakaszon, illetve a Viola u. – Balaton u. – Csatornapart utcákon 
keresztül lesz lehetséges. 
A munkák ideje alatt az ingatlanokra való behajtás folyamatosan biztosítva lesz. 

 
 

Az ideiglenes forgalmi rend változásról a mellékelt Forgalomtechnikai vázrajz ad tájékoztatást. 
 
Felhívjuk a figyelmüket, hogy a vízvezeték kiváltási munkák során ideiglenes vízhiány, 
nyomáscsökkenés és zavarosabb víz jelenléte előfordulhat. Ebben az esetben kérjük, hogy az 
üzemeltető DRV Zrt.-t a +36 80/240 240 –es telefonszámon értesíteni szíveskedjenek. A hosszabb 
ideig tartó vízhiányról - amikor a régi és az új vezeték összekötése történik – a helyben szokásos 
módon előzetesen tájékoztatjuk az érintett felhasználókat. Az ivóvíz a kivitelezési munkák alatt végig 
fogyasztható minőségű lesz. 
 
Tervezett munkavégzés: 2020.04.20.- 05.31. között 
Napi munkavégzés: reggel 7 órától délután 16 óráig. 
Felelős műszaki vezető: Zicsi-Liess Tamás, telefon: 06-84/506-191, e-mail: zicsi.tamas@drv.hu 
Felelős építésvezető: Márkus Miklós, telefon: 06-84/ 501-301, e-mail: markus.miklos@drv.hu 
 
 
Türelmüket és együttműködésüket előre is köszönjük! 
 
 
Siófok, 2020. április 15. 
 

 

 

Tisztelettel:    DRV Zrt. 

 Építésszervezési és -irányítási Osztály 

 

 

http://www.drv.hu/
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