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 Око 600 станара две вишеспратнице на нишком Булевару Немањића потписало је
петицију против изградње новог стамбеног објекта на простору где је сада
међублоковско зеленило.

  Станари зграда 34 и 34а најављују да ће уколико је то потребно "својим животима"
бранити мали парк са дечјим мобилијаром и неће дозволити да им нова зграда са шест
спратова "потпуно заклони сунце".

  

Заменик управника зграде Милан Тодоров казао је да су станари дописом обавестили
градоначелника Ниша, Градско веће, Скупштину града и Градску општину Медијана да
се противе било каквој градњи на зеленој површини и затражили одговор на питање
када је измењена планска документација и на том простору дозвољена изградња.

  

Тодоров је рекао за агенцију Бета да су станари упутили допис представницима града
још 15. априла, али ни један одговор још нису добили.

  

"Геометри су мерили тај простор, казали су нам због нове зграде. Долазили су и
радници из Електродистрибуције и радили нешто на трансформатору, рекли су нам да
га ојачавају због нове зграде", изјавио је Тодоров.
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Станари су из незваничних извора сазнали име фирме која планира да гради зграду у
парку, као и то да је изменом урбанистичког плана дозвољена изградња још једне
зграде измедју старих солитера.

  

Драган Максимовић, један од власника стана у згради 34а, казао је да је спреман и да
по "цену живота" не дозволи да се тик поред постојећих зграда, прави нова.

  

"Мукотрпним радом сам ћерки купио тај стан и сад неко хоће да подигне зграду на три
метра од њеног прозора. То је ван сваке памети. Докле више да нас појединци
угњетавају", казао је Максимовић.

  

Даница Николић, станарка зграде, казала је да јој у паркићу одраста унуче и да је то
једино место где деца из зграде могу да се играју.

  

"Почели су тако да копају темељ иза једне зграде код тржног центра Зона али се неко
важан бунио па су затрпали рупу. Сад хоће код нас да направе зграду, рачунају ми смо
углавном пензионери, ко ће нас да слуша", рекла је она.

  

"Отимају нам аеродром, сад хоће и парк"

  

Станари су најавили да ће, уколико се багери појаве поред њихових зграда, сви до
једног изаћи у парк и бранити га својим телима.

  

"Отимају нам аеродром, сад хоће и парк. Па докле више", навели су огорчени станари.

  

Секретар Секретаријара за планирање и изградњу Игор Игић рекао је за агенцију Бета
да су Планом генералне регулације Градске општине Медијана који је донет још 2012.
године, катастарске парцеле између зграда на Булевару Немањића, сврстане у зону

 2 / 3



Ниш: Око 600 станара две вишеспратнице на Булевару Немањића потписало петицију против изградње нове зграде на простору где је сада парк - Отимају нам аеродром, сад хоће и парк
среда, 16 мај 2018 11:37

велике густине становања.

  

"Изменама ПГР-а 2015. године то земљиште такође је предвиђено за становање, а ништа
није промењено изменама плана 2018. године", истакао је Игић.

  

Он је казао да земљиште између зграда због којег се сада јављају станари никада није
проглашено за јавно земљиште, односно за земљиште које је предвиђено за потребе
станара.

  

"Грађани су могли да уложе приговор приликом доношења Плана генералне регулације,
али то нису учинили. Сада могу да донесу приговор на конкретан правни акт, али
Секретаријат још није радио урбанистички пројекат и још није издао грађевинску
дозволу за ту катастарску парцелу", објаснио је Игић.

  

Према његовим речима, када Секретаријат буде урадио урбанистички пројекат за
градњу објекта, тај документ биће јавно објављен и станари ће моћи да уложе приговор
на његову садржину.

  

Игић је рекао да је Секретаријат за планирање и изградњу за сада урадио урбанистички
пројекат и и издао локацијске услове за изградњу на катастарским парцелама које се
налазе поред зграда 20 и 20а на Булевару Немањича. 

  

(Бета)
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