
Н1: Београђани се буне због прекопавања улица ради  провођења оптичких каблова: „Како Телеком може да прекопава цео град без обавештења, упада у зграде и проводе каблове без сагласности скупштине станара?“
петак, 06 децембар 2019 19:39

У Београду се већ више месеци копају и прекопавају улице, не само због најављених
реконструкција, већ и због провођења оптичких каблова. Замерке на радове најпре су
изнели гледаоци Н1, па погледајте шта је на њихову молбу забележила наша камера.

  

  

Цитати коментара са сајта Н1:

  

- Молим редакцију Н1 да истражи како је Телеком Србија раскопала буквално цео град...
Половину тих улица никада нису вратили у првобитно стање, оставили су рупе или само
мало закрпили и кад пада киша то је хаос. Врло агресивно раде кампању против СББ.

  

- Код мог оца у згради су увели оптику МТС и долазили су му већ 3 пута на врата да га
питају да ли ће да пређе код њих...
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-  Како Телеком може да прекопава цео град, да ли имају дозволе за све те радове, ко је
дао те дозволе, зашто после извођења радова улице нису враћане у нормално стање,
како упадају у зграде и проводе каблове без сагласности скупштине станара, зашто се
негде копају тек реновиране улице?

  

  

Све су то питања која су гледаоци Н1 послали редакцији након што је заменик
градоначелника Београда Горан Весић лажно оптужио СББ да стоји иза нелегалних
радова провлачења каблова у Борчи. Трагом тих питања провели смо дан на
београдским улицама.

  

У Улици Џорџа Вашингтона која је прекопана због радова на електро и водоводној
мрежи, саобраћајној сигнализацији, али и постављању камера, срели смо грађане и из
других делова града.
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"Ја знам шта су код мене урадили на Вождовцу", каже једна грађанка.

  

Н1: Шта се тамо десило?

  

"Тамо су за један дан прокопали целу улицу и МТС кабловску... Ја сам питала због чега,
ко је то тражио? Па каже из градске власти су нам само тако наредили", одговара.

  

"Ја сам у 45, Јастребачка. Нико није долазио нити да пита, ни било шта. Они тако довезу
камион, доведу бушилицу, ископају, однесу тај шут, поново наставе... Још нису попунили
све, провукли су каблове, још нису асфалтирали, доносе сад шљунак, па опет на друго
место копају да прођу сви ти оптички каблови", прича друга грађанка.

  

Н1:А ко?

  

"Конструктор, не Конструктел", каже.

  

И баш због тих навода Карабурма је била наша следећа дестинација. У Диљској улици
затекли смо раднике и радове на провлачењу каблова.

  

Н1: Какви су радови тренутно у току?

  

"Радови на уградњи оптичких инсталација за све зграде су тотално бесплатни и биће
враћени у првобитно стање у току дана", навео је Иван Илић, руководилац радова
ТелеГроуп.

  

Н1: За коју фирму?
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"ТелеГроуп, инвеститор је Хуавеј, а сам инвеститор комплетан је Телеком Србије. Значи
постоје дозволе грађевинске, све је по ПС-у што се каже", додаје илић.

  

Иако по ПС-у, грађани, кажу, нису обавештени.

  

"Нико нас није ништа обавештавао, само одједанпут сам морала да склоним кола... Идем
сад опет да склоним кола, овде је страшно", рекла је једна суграђанка.

  

Н1: Пошто су се грађани бунили, кажу да нико их није обавестио о овим радовима, ево
госпођа мора да се препаркирава неколико пута..?

  

"Ово је јавна површина, ми ћемо то довести данас у току дана у првобитно стање све,
сем асфалта који ће бити у року од два-три дана", рекао је на то Илић.

  

Размимоилазе се и изјаве извођача радова и станара око сагласности за радове у
зградама.

  

"Улазе у зграду самостално, никог не питају ништа, раде, шта раде нико не зна", кажу
незадовољни станари једне зграде.

  

"Негде су представници скупштине станара потписали сагласност за те радове, и до тих
зграда које су пописане, ми довлачимо и радимо вертикалну инсталацију. А до оних за
које немамо сагласност станара, ми само стављамо цев до границе парцеле, и то је у
кратким цртама опис радова... И да ће они моћи касније, уколико буду икада желели, из
било ког од тих станова да се прикључе на ову мрежу", наводи Илић.
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  По позиву грађана обишли смо и Улицу Жоржа Клемансоа, али и део Бежанијске косе. УПартизанске авијације грађани кажу - копало се и више пута.  А после увођења оптичке инсталације, каблови који вире из асфалта и незакрпљенерупе, а радника нигде нема.  (Н1)  Subota je dan kad se raskopavaju trotoari da bi se ubacio kabl MTS kabl,bez znanja i saglasnosti stanara,jer znaju bolje od nas da nam treba MTS umesto SBB-a. pic.twitter.com/ontx52OBzx— Biljana Lukić (@BiljanaLuki) December 7, 2019    
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