
Београд: Непозната особа запушила одвод и пустила воду, поплављене собе војних пензионера у хотелу Бристол који одбијају да се иселе
среда, 17 јул 2019 16:16

У хотелу Бристол, у ком се налазе војни пензионери чији статус није решен већ дуже од
две деценије и који одбијају да се иселе док им не држава не да обећане станове, дошло
је до поплаве.
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Неко је на четвртом спрату, према речима станара, запушио одвод с кесом како вода не
би могла да отиче, а након тога и пустио воду. Због тога су станови испод поплављени.

  

Како наводе, ради се о собама које су у претходном периоду биле запечаћене од стране
Министарства одбране и додају да би то требало да значи и да је вода била искључена у
свакој од њих.

  

  

Подсетимо, станари Бристола не желе да се иселе док не добију трајно решење за своје
стамбено питање. Станови, које је Влада прошле године доделила Министарству
одбране, станарима хотела Бристол  понуђени су само као привремено решење, што
станари одбијају.

  
  

STANARIMA HOTELA BRISTOL USLA JE VODA U STAN!
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  Zasto ovo radite ljudima?!
  Ovo se dogodilo na trecem spratu!
  Kljuceve od stanova na cetvrtom spratu odakle je na cudan nacin krenula voda imaju samo
nadlezni iz Vojne ustanove "Dedinje"! pic.twitter.com/dUQNVvSrD2

  — Marko Dragoslavic(Operativac iz Zemuna) (@tamodaleko) July 17, 2019    

Policija opet odbila da izadje na uvidjaj u Hercegovačkoj ulici, bas kao i nakon rusenja u
Savamali. 

Sada su odbili poziv porodica vojnih penzionera koji žive u Bristolu kojima je neko namerno
izazvao poplavu kako bi ih izbacio na ulicu. 

Ovog puta zaštitnika gradjana nema.

— Balša Božović (@Balshone) July 17, 2019     

Evo DOKAZA !!! Neko je crevo presekao kleštima!

Nakon što su im ugasili struju, isključili lift, ukinuli toplu vodu i obili brave, vlast je izazvala
poplavu u njihovim sobama, tako što je neko ušao u sobe iznad njihovih, pustio vodu tako što
su presekli crevo! #bristol pic.twitter.com/p3DHdVVej3

— Balša Božović (@Balshone) July 17, 2019     

Поред неизвесности због садашњег и будућег крова над главом, у прошлости су, како
кажу, надлежни против њих водили психолошки рат -  скидали су им браве, искључивали
лифт и топлу воду, чак и струју средином маја, што је решено интервенцијом заштитника
грађана и захтевом ЕПС-у. 

  

(Н1)

  

Видети још:  Балша Божовић заменио браву на хотелу Бристол: Породице војних
пензионера које су ту смештене имају права на миран сан, Вулин покушава
притисцима да их истера
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