
ЈП Скијалишта Србије: Решење Управног суда се не односи на изградњу гондоле, већ на грађевинску дозволу за припремне радове заштите археолошких истраживања на локацији станице Калемегдан
среда, 24 април 2019 20:59

Скијалишта Србије наводе да се решење Управног суда којим су обустављени радови на
Калемегдану не односи на изградњу гондоле, већ на грађевинску дозволу за припремне
радове у сврху заштите археолошких истраживања на локацији станице Калемегдан и
обезбеђења и очувања стабилности терена и саме калемегданске падине у оквиру тих
истраживања.

  

  

Скијалишта Србије су навела да је Управни суд тренутно онемогућио наведена
археолошка истраживања и додала да је то "несвакидашња одлука".

  

То јавно предузеће је напоменуло да су камене ограде на калемегданској падини, на
локацији будуће полазне станице гондоле, изграђене након Другог светског рада и да
нису део Калемегданске тврђаве, као и да ће се њихово уклањање и накнадно уклапање
радити у складу са условима надлежних институција.
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"Донетим решењем Управног суда о одлагању извршења решења за припремне радове
онемогућена су археолошка истраживања у неопходном обиму за будућу станицу
гондоле. Издавање грађевинска дозвола за изградњу гондоле је у процедури
надлежног министарства, па је самим тим немогуће отпочети са радовма пре
прибављања те дозволе", наводи се у саопштењу.

  

То значи, како је објашњено, да је немогуће заустављање изградње гондоле када
радови на изградњи нису ни почели. Скијалишта су навела да је, да би гондола била
изграђена, неопходно спровести археолошка испитивања што је у складу са решењима и
условима надлежних институција.

  

"Град Београд, Република Србија и Скијалишта Србије поштоваће ту привремену меру и
очекују да ће суд што пре да реши тај спор чији је циљ да се спрече археолошка
истраживања", наводи се у саопштењу и додаје да ће сама изградња гондоле почети по
стицању свих услова и у складу са законом.

  

Регулаторни институт за обновљиве изворе енергије и заштиту животне средине (РЕРИ)
саопштио је да је Управни суд у Београду донео решење којим се на захтев РЕРИ
налаже заустављање радова на изградњи гондоле на Калемегдану до доношења
коначног решења о законитости грађевинске дозволе коју је за припремне радове
издало Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре.

  

(Бета)

  

Видети још:  Горан Весић: Привремена мера Управног суда не односи се на
изградњу гондоле, већ на грађевинску дозволу за спровођење радова
Археолошког института САНУ

  

Управни суд наложио заустављање радова на изградњи жичаре на Калемегдану
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