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Градоначелник Дарко Булатовић најавио је вечерас, у
са грађанима, велики пројекат уређења међублоковског
који ће од пролећа кренути, најпре из кварта
Пастеровом, Рентгеновом, улицом Драгише Цветковића и
др Зорана Ђинђића.

”Ово је само почетак. Желимо да од самих грађана
чујемо идеје и предлоге о томе како желе да изгледа простор у
коме живе. Све те идеје, стручњаци и студенти са Грађевинскоархитектонског факултета преточиће у пројекат, који ћемо ми
спровести у дело. Крећемо из овог дела града који је, иако у
центру, запуштен и претворен у ругло, а онда ћемо тај пример
квартовског уређивања, применити и у другим деловима града”,
рекао је Градоначелник Булатовић.
Највећи број житеља овог дела Ниша, преко пута
градске болнице,
Градоначелнику се пожалио на запуштено
зеленило око зграда, неуређена и малобројна паркинг места,
лошу канализацију, недостатак сливника, мобилијара и наравно,
улице и тротоаре
у очајном стању. Градоначелник и његови
сарадници прихватили су примедбе грађана и обећали нови
састанак, за неколико дана, када ће бити присутни и урбанисти
који ће дати коначну реч о будућем изгледу овог простора.
Договорено је да ЈКП Медијана већ сутра крене са
кошењем и сређивањем зелених површина и дрвећа између зграда,
док је Паркинг сервис добио налог да уклони сва непрописно
паркирана возила и олупине, као и да отклони недостатке у
јавном осветљењу.
Градоначелник је нагласио да је план да се пројекат
заврши у току јесени, најкасније до јануара, како би, одмах са
првим данима нове грађевинске сезоне, негде у марту или

априлу, почели и радови на комплетном преуређењу овог дела
града.
”Наша жеља је да све то завршимо у току године. Да
овај, некада прелеп крај, поново заблиста и постане боље место
за живот наших суграђана, и да тај пример надаље применимо и у
другим деловима Ниша. Новца за то у Буџету има. Добре воље
има, и потребно је само да се и грађани активно укључе у
решавање ових проблема и помогну нам да заједно овај град
учинимо бољим и лепшим”, поручио је Градоначелник Булатовић.

