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Градоначелник Новог Сада Милош Вучевић представо је макету новог моста преко
Дунава у том граду. Четврти новосадски мост налазиће се у продужетку Булевара
Европе и повезиваће Нови Сад са обилазницом у Сремској Каменици. Пројекат
изградње моста проглашен је пројектом од националног значаја.

  

  

"Овај мост са пратећом инфраструктуром је у истом рангу као аутопут Милош Велики,
или Моравски коридор што значи краће рокове и једноставније процедуре. Само за
решавање имовинско-правних односа процена је да нам је потребно 11 милиона евра, а
укупно око 15 милијарди динара, али то нас неће обесхрабрити", рекао је Вучевић на
представљању макете, а објављено је на званичном сајту Новог Сада.

  

Вучевић је додоа да ће Нови Сад до краја ове године усвојити план генералне
регулације за мост, као и да је он већ уцртан у генералном урбанистичком плану.
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Поланирано је да се 2021. године распише тендер за изградњу идејног пројекта.

  

Према речима проф. др Вука Богдановића, Новом Саду три моста нису довољна, ако се
узму у обзир статистички подаци од прошле године који показују да град има преко
350.000 становника и око 120.000 регистрованих возила.

  

"Овај мост ће дати посебан квалитет нашем граду. Иначе, кроз Србију пролази најдужи
део тока Дунава који износи 583 км, а ово ће бити први мост на тој дужини, који ће
имати изванредну бициклистичку инфраструктуру", најавио је проф. Богдановић.
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  Он је казао да ће мост растеретити најоптерећенији путни правац у Новом Саду, одМоста слободе до Железничке станице, дуж Булевара ослобођења.  "Све раскрснице на том потезу су под великим саобраћајним притиском. Такође, мост ћеповезати државне путеве, Срем, Мачву, Посавину и Семберију са Бачком и олакшатистановницима ових регија приступ Новом Саду", нагласио је руководилац израде Студијесмарт плана за Град Нови Сад која је одговорила на питање оправданости и бенефитаизградње новог моста.  (Н1)  
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