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Београд -- Председник Скупштине Београда Никола Никодијевић каже да је ситуација
са саобраћајем каква је била у престоници јутрос уобичајена када снег пада 20 часова
непрекидно.

  

  

"Исте проблеме имају и други велики, богатији градови, имају их и Њујорк и Берлин,
имамо их и ми. Још нико није смислио систем да хвата пахуље у лету", рекао је
Никодијевић.

  

Како је рекао, важно је да на коловозу нема поледице, а застоји настају због бљузгавице
која се ствара услед сталних падавина. 
  
  "Чим падавине стану, очистићемо бљузгавицу и саобраћај ће бити нормализован",
рекао је он. 
  
  Све топлане раде нормално, додао је Никодијевић, али је навео да има проблема са
пуцањем водоводних цеви, које решавају екипе "Водовода". 
  
  "Ове године следи замена 70 километара цеви у граду. Да је неко сваке године улагао
у обнову 70 км инфраструктуре, данас не бисмо имали тај проблем. Ми од њега не
бежимо, већ очекујемо да га решимо", закључио је Никодијевић. 
  
  

  

Саобраћај у Београду је због снега био веома отежан током јутарњег шпица, а
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градоначелник Синиша Мали је рекао да ће до вечери, након што престану падавине,
све улице бити рашчишћене.

  

Можда не могу да хватају пахуље, али их дувају?! 

  

Београд -- Председник скупштине Београда Никола Никодијевић рекао је да још "није
измишљен систем који хвата пахуље у лету", али се градски комуналци сналазе како
умеју.

  

Никодијевић је током прилично хаотичног јутра у престоници рекао да су градски
челници одлучили да због снега на улице изведу буквално све расположиве снаге.

  

Осим механизације и лопата по београдским улицама, о борби надлежних против снега
говори и снимак који је објављен на Твитеру. 
  
  Радник једне од градских служби на пешачком прелазу на Славији користи "дувалицу",
коју обично виђамо као "оружје" против нагомиланог ђубрета и лишћа по београдским
тротоарима и парковима.

  

  
  

Ovako se cisti sneg na Slaviji!! pic.twitter.com/lld9YoIg9Y

  — Sasa Radojevic (@RadojevicSa) January 11, 2017    
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