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О ФО ШТИ
Се објавува Јавен увид за УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ

ПЛАН ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ФЕКАЛЕН КОЛЕКТОР ОД ИСТОЧНА ЗОНА ДО ПРОЛЕТЕРСКИ

ПАТ- КМ 04636.00 ДО КМ 14240.00, КО ВИНИЦА, ОПШТИНА ВИНИЦА

Проектниот опфат кој е предмет на уредување со урбанистичкиот проект вон опфат
на урбанистички план за реконструкција на фекален колектор од источна зона до

Пролетерски пат - км 0636.00 до км 14240.00, КО Виница, општина Виница зафаќа

површина од приближно 0,49ха.

Градот Виница има постоечки фекален колекторски систем кој не е во добра состојба

и се соочува со следните проблеми: постојат тесни грла, многу талог и ѓубре, има чести

затнување, има инфилтрација на подземна и атмосферска вода и сл. Атмосферската
вода навлегува во канализациониот систем преку нелегални приклучоци од приватни
објекти, кои ја испуштаат водата од олуците и дворовите во мрежата. Староста на

канализациона мрежа варира од 4 до 50 години (5095 од канализационата мрежа е
постара од 35 години). Поради овие причини предвидено е реконструкција на фекалниот
колектор од Источна Зона до Пролетерски пат. Новиот колектор се предвидува да се води

паралелно со постоечкиот колектор, со цел наједноставно да се овозможи приклучок на

постоечките секундарни колектори и приклучоци.
Со реконструкција на фекалниот колектор кт 0636 до Кт 414240.00 е предвидено

несметано одведување на фекалните отпадни води по гравитационен пат до
поврзувањето со колекторот кај Пролетерски пат. Трасата на новопланираниот цевковод

поминува низ земјоделска површина во мешовита сопственост, која се наоѓа надвор од

опфатот на Генералниот урбанистички план на град Виница. Предметниот проектен

опфат исто така не се пресекува и/или преклопува со плански и/или проектни опфати на

донесени или во постапка на донесување, планови и плански документации, како и на

друга проектна докуемнтација. Профилите на новопредвидената мрежа ќе бидат

утврдени со хидраучичката анализа во Основен проект.

Јавниот увид ќе биде објавен на официјалната мер-страна на општината во

времетраење од 15 работни дена со почеток од 11.07.2022 до 29.07.2022 год.


