
Горан Весић: Наложио сам да се пресложи свака коцка на коловозу око Трга републике - то неће коштати ни динар и неће бити обуставе саобраћаја
петак, 13 септембар 2019 18:23

Заменик градоначелника Београда Горан Весић наложио је извођачу радова на
Тргу Републике да у року од 35 до 40 дана замени све коцке на коловозу око Трга о
свом трошку и без заустављања саобраћаја.

  

  

Обуставе саобраћаја неће бити ни у једном тренутку. Радиће се ноћу, у посебном
режиму, у етапама, али обуставе неће бити, рекао је Весић.

  

Заменик градоначелника Горан Весић јутрос је био у ванредној инспекцији на Тргу
републике у центру Београда и проверио притужбе грађана, бициклиста, мотциклиста и
Удружења мајки, да коцке које се налазе на коловозу нису довољно функционалне и
нагласио да ће у наредних 35 до 40 дана све да доведе у ред.

  

Весић је нагласио да ће извођач радова у року од 35 до 40 дана о свом трошку то да
исправи, јер су то грађани платили и мора одговорно да се односе према парама
грађана.
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  "И коловоз мора да се користи као што се користи и Трг републике. Неће битизаустављања саобраћаја, радиће се и ноћу, радиће се у етапама. Пресложиће се свакакоцка", истакао је Весић и додао да хоће да овај коловоз буде направљен тако да свимогу да га користе.  Весић је још једном поновио да грађани неће да трпе зато што неко није предвидео да имотоциклисти и све категорије становништва користе коловоз око трга.  "Ми нисмо Драган Ђилас"  - Ми нисмо Драган Ђилас који плати 39 милиона евра додатне радове на Мосту на Адипа 14 евра плати да му отворе мост на Нову годину када је изборна кампања. Миодговрно водимо рачуна о сваком динару грађана и оно што се буде радило на Тргурадиће се о трошку извођача. Оно што је најважније Град Београд неће коштати ниједандинар, неће бити обуставе саобраћаја ни у једном тренутку, радиће се у етапама а онона шта ћу инсистирати јесте да извођач уради бициклистичку стазу о свом трошку -рекао је Весић и додао да је недопустиво да се не размишља о томе да бициклисти имотоциклисти користе овај трг, а дајемо предност бициклистичком саобраћају. Урадилисмо преко 20.000 метара квадратних пешачких зона, а овај трг треба да користе свекатегорије грађана и коловоз треба да буде прилагођен да га користе све категоријеграђана.     Весић је додао и да је урађен одличан посао и да је трг прелеп, што сви кажу. Оно што јенедопустиво јесте да се није размишљало о томе да коловоз користе и бициклисти имотоциклисти.  - Пресложиће сваку коцку, а ја ћу бити овде следећих 35 40 дана и прегледаћу свакукоцку - нагласио је Весић и поновио да обуставе саобраћаја неће бити.  О шахтовима  На питање где се налазе шахтови, о чему се данима прича на друштвеним мрежама даих наводно уопште нема, Весић је одговорио да су то глупости.  - Ево видите ове црте овде, ту се слива вода, али они то не знају - узвикнуо је Весић.  Честитам на одлично урађеном послу на тргу, следеће недеље крећемо са Данимаевропског фудбала  Како је додао, инсистираће на томе да извођач о свом трошку уради и бициклистичкустазу.  - Честитам на одлично урађеном послу на тргу, он је предиван и то сви кажу, али кадаје неко планирао како да се ураде коцке на коловозу није размишљао о свимкатегоријама грађана - рекао је Весић.   Весић је честитао свима који су радили нареконструкцији Трга републике, јер је то, како каже, један од најлепших европскихтргова који је урађен фантастично.   - Мислим да мало градова у Европи има овакав трг и да би нам многи позавидели наоваквом тргу... Овај трг је постао место окупљања, прошле недеље смо имали позориштена тргу, а већ од следеће недеље крећемо са Данима европског фудбала на тргу -додао је Весић.  (Курир, Фонет, Блиц)  
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