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 Све комуналне службе раде на отклањању последица невремена, које је у среду
захватило Београд, изјавио је заменик градоначелника Горан Весић.

  
  

Показало се да Град Београд добро функционише у ситуацијама, попут јучерашње, које
нису уобичајене

    Весић је, након састанка са директорима јавних предузећа и шефовима комуналних
служби у Скупштини града Београда, истакао да се показало да Град Београд добро
функционише у ситуацијама, попут јучерашње, које нису уобичајене.   

"Невреме које је јуче захватило Београд било је највеће од катастрофалних поплава
2014. године", рекао је Весић након састанка који је, како је навео, одржан да би се
проверило шта је ноћас урађено на санирању последица јаког невремена и поделили
задаци за данашсњи дан.

 1 / 3



Горан Весић: Никада у новијој историји у тако кратком интервалу није пало толико много кише у Београду као што се то десило јуче - показало се да Београд добро функционише и у таквим ситуацијама
четвртак, 20 јун 2019 10:43

  

Весић је указао да никада, у тако кратком интервалу, у новијој историји није за 35
минута пало толико много кише у престоници Србије што је направило доста
проблема у функционисању града.

  

Он је додао да је до јутрос на терену било око 700 радника различитих предузећа који су
отклањали последице невремена - од Градске чистоће, до Београдског водовода и
канализације, Зеленила Београд, Паркинг сервиса, Београд вода...

  

Весић је указао да је Зеленило-Београд имало око 70 пријава и да су њихови радници
током ноћи успели да отклоне све дрвеће које је пало на саобраћајнице, као и све гране
које су заустављале саобраћај.

  

Заменик градоначелника је навео и да је добијено девет пријава за оштећење
аутомобила, које ће град надокнадити, тамо где је реч о јавним површинима.

  

Он је додао да је Градска чистоћа имала посла са око 42 подземна контејнера, који су
купљени пре пет година и који су се отворили током олује олује.

  
  

Valjevska ulica na Banovom brdu... 
  Inače prošle godine asfaltirana.
  Samo ću ostaviti ovo ovde.
  Danas, posle jače kiše izgleda ovako.. @prijavi_problem pic.twitter.com/FwoGTtMpOf

  — Munja (@serbian_wolf) June 19, 2019    

Сви они су санирани, навео је Весић додајући да ће данас Београдски водовод и
канализација, заједно са радницима Градске чистоће, чистити шахтове и сливнике, где
се у током накупило доста муља и песка.

  

"Тако да ћемо данас завршити тај посао како током нових падавина, које се очекују
током дана, сливници не би били запушени", поручио је Весић.
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Заменик градоначелника најавио је радове и у деловима града који се сматрају
критичним и где се, чак и приликом мањих падавина од јучерашњих, скупља и теже
отиче вода.

  

  

Весић је истакао да током јучерашњег невремена није радило 96 семафора јер није било
струје, али је рекао да је већина поправљена током ноћи.

  

"У овом тренутку не ради 13 семафора", указао је Весић и најавио да ће сви семафори
бити поправљени до 15 сати и стављени у функцију.

  

Поред тога, као је навео, "Београд пут" и "Путеви Београда" контролишу путеве, а
радиће се на реконструкцији улица у којима је причињена штета.

  

Buć...  
Vidimo se na protestu!
Subota 19h! #1od5miliona #počeloJe #StudentiNeĆute pic.twitter.com/BLMQYOnYye

— #1od5miliona (@STOPkrvavim) June 20, 2019     

Весић је позвао грађане да, пошто се наредних дана најављују нове падавине, слушају
упутства јавних служби о томе како да се понашају и најавио да ће се градске службе
наставити данас да раде на санирању последица.

  

(Танјуг)
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https://twitter.com/hashtag/1od5miliona?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/hashtag/po%C4%8DeloJe?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/hashtag/StudentiNe%C4%86ute?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw
https://t.co/BLMQYOnYye
https://twitter.com/STOPkrvavim/status/1141777796211122177?ref_src=twsrc%5Etfw

