
Блиц: Због манифестације „Пешачки викенд” и ове суботе и недеље затвара се центар града за саобраћај; Затварање улица у суботу и због доласка Дмитрија Медведева
петак, 18 октобар 2019 08:05

Да ли вам је недостајало можда пешачење од Славије до Трга републике? Е, па после
једног “моторизованог викенда”, Београђани ће ове суботе и недеље поново имати
затворене централне градске саобраћајнице.

  

  

Како су саопштили из Секретаријата за јавни превоз, током викенда ће бити одржана
манифестација „Пешачки викенд”, у улицама Краља Милана, Теразије и Коларчева, које
ће бити затворене од петка у поноћ (ноћ између петка и суботе), па све до понедељка у
4.00.

  

За то време биће потпуно обустављен саобраћај на потезу од Трга републике до
Славије, баш као што је био случај скоро током целог септембра месеца, и то из
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најразличитијих разлога.

  

  

Због ванредног режима саобраћаја доћи ће и до великих промена у јавном градском
превозу и то:

 2 / 4



Блиц: Због манифестације „Пешачки викенд” и ове суботе и недеље затвара се центар града за саобраћај; Затварање улица у суботу и због доласка Дмитрија Медведева
петак, 18 октобар 2019 08:05

  

* Тролејбуске линије 21, 22 и 29 и аутобуска линија 31 саобраћаће од периферних
терминуса до Трга Славија и носиће ознаке 21Л, 22Л, 29Л и 31Л.

  

* Привремена аутобуска линија 22А се укида.    

  

* Возила са линија 24, 26, 37, 44 саобраћаће делимично измењеном трасом, као и
минибус линија Е2.

  

* Аутобуске линије 43 и 96 ће саобраћати скраћеном трасом до терминуса „Железничка
станица (Панчевачки мост)” и носиће ознаке 43Л и 96Л.
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  Подсетимо, промене ће на овом потезу бити на снази до 1. новембра.  У суботу долази и руски премијер Медведев  Ово, међутим, неће бити једине промене у саобраћају предстојећег викенда у Београду.Наиме, у српску престоницу би требало да допутује премијер Русије Дмитриј Медведевкоји је планирао прилично активну посету због чега ће, повремено, долазити дозатварања појединих улица.  (Блиц)  Блиц: Након месец дана затварања центра града из најразличитијих разлога,градска власт и овог викенда обуставља саобраћај од Трга републике до Славије -због манифестације "Дани без аутомобила"    Београд: Нереди и сукоби испред галерије "Прогрес" на промоцији књиге ГоранаВесића "Књига о Београду"; Обезбеђење извело Весића, окупљени грађани јурилиза њима, звиждали и узвикивали "Весићу, лопове"    
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