
Београд: Неколико стотина грађана учествовало на протестној шетњи станара против упада инвеститора у парк на Бановом брду - носили транспарент „Не дамо!!!“
четвртак, 23 јануар 2020 20:00

У Пожешкој улици станари који већ неколико месеци чувају паркић у Ваљевској улици,
организовали су протест против упада инвеститора у парк уз захтев за привременим
заустављањем градње.

  

  

Према речима организатора, протесту је присуствовало неколико стотина људи, који су
прошетали Пожешком улицом.

  

Порука протеста је да од председника општине Чукарица и градоначелника Београда
траже да посредују у мирном решавању спора како би се зауставила градња док се не
утврде правно релевантне чињенице.

  

Такоде, најавили су прикупљање десет хиљада потписа за промену урбанистичког плана
како би парк добио статус зелене површине.
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GRADJANI KOJI CUVAJU PARKIC OD BAHATOG INVESTITORA SU BLOKIRALI POZESKU
ULICU!
  
  Pocinje protestna setnja gradjana koji brane svoj parkic! pic.twitter.com/OP8c7o88dW

  — Marko M. Dragoslavic (@DragoslavicM) January 23, 2020   
  

ODBRANA PARKICA U VALJEVSKOJ ULICI!
  
  Stanari ne odustaju od odbrane svog parkica i pored toga sto je danas ispred njih secena ziva
ograda motornom testerom oni se nisu uplasili,a policija je sve to nemo posmatrala! pic.twitter.
com/wJHMKVsK0g

  — Marko M. Dragoslavic (@DragoslavicM) January 23, 2020   
  

MOTORNOM TESTEROM SECE ZIVU OGRADU I AKO GRADJANI STOJE ISPRED!
  
  Stanari u Valjevskoj ulici brane svoj parkic,stali su ispred motorne testere! pic.twitter.com/9nw
WRfHgQX

  — Marko M. Dragoslavic (@DragoslavicM) January 23, 2020   
  

VAZNO,MOLIM VAS SERUJTE I DODJITE U STO VECEM BROJU!
  
  23.1.2020.
  U 19:00
  Ugao Valjevske i Pozeske. pic.twitter.com/syVf8oPhTR

  — Marko M. Dragoslavic (@DragoslavicM) January 22, 2020    

У паркић у Ваљевској улици на Бановом брду, који станари тог дела града бране већ
шест месеци, јуче су упали представници обезбеђења инвеститора.

  

У току дана, моторном тестером је порушена ограда паркића, а станари околних зграда
организовали су се и блокирали прилазе парку. Поједини станари су стали испред живе
ограде и својим телом блокирали сечење.
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Представници станара наводе да инвеститор жели на плац да прикључи струју, како би
обезбедио услове за боравак обезбеђења које би чувало плац.

  

Станари су нагласили да ће мирним методама грађанске непослушности спречавати
даље радове на плацу, односно паркићу.

  

(Н1)
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