
Зоран Бабић: Коридор 10 је практично готов, завршено 98,2 одсто свих планираних радова, биће отворен за саобраћај одмах након Нове године
четвртак, 08 новембар 2018 11:12

 Коридор 10 је практично готов, јер је завршено 98,2 одсто свих планираних радова и он
ће за саобраћај бити отворен одмах након Нове године, рекао је данас у Грделици
директор предузећа Коридори Србије Зоран Бабић.

  Према његовим речима, у току су даноноћни радови на појединим „кризним“ косинама,
са којих се уклања земља, а потом оне додатно ојачавају шиповима.

  

Бабић се, како каже, управо вратио са недељног састанка са изводјачима. „Ауто-пут
кроз Грделичку клисуру је завршен 98,2 посто, што значи да нам је остало још 1,8 посто
посла“, објаснио је он. Имамо задатак од председника Александра Вучића и од Владе
Србије, да и то што је остало, завршимо до краја године и да, одмах после Нове године, у
саобраћај пустимо нову, модерну и безбедну саобраћајницу, која ће служити на понос
свима, рекао је Бабић.

  

Додао је да се тренутно највише ради на лотовима 1 и 2. На лоту 1, радове изводи Азви
и тамо највеће радове имамо на косинама 2 и 3, а на лоту 2, где радове изводи бугарска
Компанија “Трејс“, базирани смо на косину 6 и потез испод магистралног пута, објаснио
је он. На већем броју тих локација се ради буквално даноноћно.
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Свуда где је безбедно и где може да се ради ноћу, ми радимо 24 сата. То су радови на
галерији, у зони косине 2. Први ред шипова је постављен. Померили смо више од 100
хиљада кубних метара земље и другог материјала. Оно што је добра вест, нема даљих
померања. Кренули смо зато и са шиповима у другом и трећем реду, изјавио је Бабић.
Према његовим речима, изливено је преко 50 одсто носача и сада се може видети
конструкција која расте, јер су већ уочљиви стубови будуће галерије.

  

(Фонет)
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