Нови изглед Дурмиторске улице
Завршено је асфалтирање коловоза у Дурмиторској улици, а у току су радови
на асфалтирању тротоара.
Комплетни реконструкција Дурмиторске улице обухвата рушење коловоза и
тротоара са израдом нових слојева шљунка, тампона, два слоја асфалта и
нових ивичњака. Улица је дугачка 510 метара, широка 6 метара са
тротоарима ширине од метар до метар и по са обе стране. Укупна вредност
реконструкције је 24 и по милиона динара. Радови су планирани Програмом
уређивања грађевинског земљишта за 2016. годину, а извођач је „Траце ПЗП
Ниш“. Комплетном реконструкцијом коловоза и тротоара у Дурмиторској
улици, становницима ове улице, решен је дугогодишњи проблем великих
оштећења на коловозу и тротоару, истичу у Дирекцији за изградњу.
У току је реконструкција тротора и у Сремској улици, а у наредном периоду
биће урађена лева страна из правца Булевара др Зорана Ђинђића.
Радови обухватају рушење постојећих дотрајалих бетонских плоча на
тротоару и постављање нових бехатон плоча. Тротоар је дужине 370, а
ширине 3 метра. Извођач радова је „ИЦ кика градња“, а вредност радова је
око 4.800.000 динара.

Проширење капацитета установе
„Мара“
Установа “Мара” би до новембра требало да има додатних 290 квадрата
просторија за целодневни боравак деце са посебним потребама. У
новосаграђеном делу биће радна соба, трпезарија, две трокреветне и четири
двокреветне собе са санитарним чворовима, а све ће бити комплетно
опремљено.
Радове који су у току обишао је још актуелни градоначелник Ниша Зоран
Перишић.
“Много пута сам гледао приредбе и посећивао манифестације које су
организоване у овој установи. Обећао сам помоћ “Мари” и они ће добити
додатне просторије за боравак деце”, рекао је градоначелник проф. др Зоран

Перишић.
Дограђени објекат биће могуће користити независно од постојећег у
поподневним сатима и викендом. Нови део ће ходником бити спојен са
постојећим објектом. Уговорена вредност радова је око 15 милиона динара.
Доградња је планирана Програмом уређивања грађевинског земљишта за
2016.годину. Извођач је ГП „Тончев градња”, а рок за завршетак радова је
150 дана.

