САСТАНАК У МГСИ О ИЗГРАДЊИ
МАЛЧАНСКЕ ПЕТЉЕ
Градоначелник Ниша, Дарко Булатовић присуствовао је састанку у
Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре са
представницима Министарства, Коридора Србије, Инфраструктуре
железница Србије и Европске банке за реконструкцију и развој о изградњи
Малчанске петље.
Завршетак петље, односно изградња деонице дуге 1800 метара од Малче до
Просека, неопходна је, пре свега, у циљу повезивања новог аутопута са
Нишком бањом и источним делом града, али и нове организације друмског и
железничког саобраћаја, с обзиром да је на том потезу планирана и траса
будуће пруге Ниш-Димитровград, односно железничке обилазнице око Ниша.
На састанку је договорено убрзање реализације овог пројекта, који ће
финансирати ЕБРД, јер ће након завршетка радова и отварања источног
крака Коридора 10, односно деонице од Просека до Црвене реке, садашња
траса пута од Просека до Малче бити затворена за саобраћај.

ГРАДОНАЧЕЛНИК У КОМРЕНУ –
ШТО ПРЕ РЕШИТИ ПРОБЛЕМ
КАНАЛИЗАЦИЈЕ !
Градоначелник Ниша Дарко Булатовић примио је делегацију мештана
Горњег Комрена који су га упознали са проблемима изазваним недовршеном
канализационом мрежом мрежом у овом насељу. Одмах након разговора
градоначелник је, заједно са сарадницима из градског већа, али и
представницима Дирекције за изградњу града и Јавно комуналног предузећа
Наиссус обишао Комрен, како би се на лицу места, у разговору са мештанима

изнашло решење и помогло људима којима се већ годинама канализација
излива испред кућа.
Како је речено, једини излаз из ове ситуације је наставак изградње хумског
колектора, привремено био заустављене због противљења једног од
власника земљишта, да канализационе цеви продју кроз његов воћњак. Када
тај проблем буде отклоњен, за решење невоља житеља Горњег Комрена биће
потребно урадити свега пар стотина метара колектора, што ће омогућити да
се и секундарна мрежа продужи за недостајућих стотинак метара и
прикључи на колектор, што ће бити и коначно, трајно решење.
Градоначелник је издао налог свим надлежним службама да у најкраћем
року отклоне све административне препреке, прибаве недостајућу
документацију и што пре наставе са изгадњом колектора и секундарне
мреже, како би се овај проблем трајно решио.
До тада, цистерне Наиссуса свакодневно ће празнити постојеће
канализационе цеви и онемогућити изливање, јер то, на овим високим
температурама, поред комуналног, може представља и велики медицински
проблем, и опасност.
Наредни састанак градоначелника и мештана Комрена укључених у
решавање овог питања, заказан је за понедељак, 16. јул када би требало да
се додје и до коначног решења и одреди динамика даљих радова и
активности на изградњи канализације у овом градском насељу.

