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субота, 24 октобар 2020 14:57

Главни урбаниста Града Београда Марко Стојчић рекао је да би изградња Линијског
парка, који ће се простирати на површини од 4,6 километара, требало да почне крајем
следеће године, као и да ће радови трајати око две и по године.

  

  

"Линијски парк ће имати десет целина. Идејна решења је израдило 55 младих људи, који
су се квалификовали кроз поступак који смо спровели почетком године. Тих десет
целина су једна функционална целина, која чини Линијски парк и он почиње тридесетак
метара од Бетон хале и завршава се код Панчевачког моста", рекао је Стојчић.

  

Стојчић: По први пут ће моћи несметано пешачким и бициклистичким коридорима
да се приђе Дунаву

  

Градски урбаниста је објаснио да та територија обухвата стару железничку пругу, која
није у функцији од када је почела изградња Београда на води, када је потпуно
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промењена железничка мрежа. Додаје да ће то бити први пут од када је изграђен тај
део Београда да ће моћи несметано пешачким и бициклистичким коридорима да се
приђе Дунаву.

  
  

Имамо доста објеката који треба да се уклоне, имовинско-правни поступци треба да
крену крајем јануара седеће године, тако да ће то сигурно да траје две до три године

    

"Линијски парк заузима јавну површину где је некад била пруга и све парцеле су у
власништву Града Београда или Републике Србије, али ћемо ми и додатно да уђемо са
обе стране у насеља где год је то могуће како би га повезали са постојећим отвореним
просторима у стамбеним блоковима. Идеја је да цео тај део града од 4,6 километара па
пута километар буде реновиран у неком тренутку, али сада крећемо по целинама.
Надамо се да ће успешно бити спроведена набавка за извођење радова, која опет
подразумева извођење по целинама, јер имамо доста објеката који треба да се уклоне,
имовинско-правни поступци треба да крену крајем јануара седеће године, тако да ће то
сигурно да траје две до три године", рекао је Стојчић.

  

Вредност пројекта око 55 милиона евра

  

Процена је, додао је Стојчић, да је вредност овог пројекта око 55 милиона евра и навео
да ће парк имати драстичан утицај на развој Београда. Он је рекао и да је припремљен
четвороминутни филм о овом парку како би грађани видели где се налази територија
коју он обухвата, као и шта је идеја у смислу извођења радова на том потезу.
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