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Информација о одржаним Јавним консултацијама и планираним
активностима
Дана 17.05. у Културном центру Раковица у Београду одржане су јавне консултације
у вези са пројектом изградње петље „Петлово брдо“ и акционим планом заштите
животне средине и социјалног окружења уз учешће представника Европске
инвестиционе банке. Носилац пројекта је заинтересованим грађанима појаснио
утицаје пројекта, понудио пројектне алтернативе и представио мере заштите и мере
компензације негативних утицаја пројекта.
Процес Јавних консултација се наставља до петка 06. јуна 2014. године.
Обавештавају се грађани и заинтересована лица да ће увид у понуђене пројектне
алтернативе и детаљну ситуацију која приказује површину парк шуме „Борићи“ која
се налази унутар граница интервенције пројекта моћи да се изврши на самом
градилишту, у просторијама извођача и надзорног органа, Ђује и Драгољуба 2а, улаз
са десне стране, први спрат, просторије фирме „STRABAG“, од уторка 27.05.2014
године сваким радним даном, од 11 до 13 часова.
Да би се обезбедио прецизан увид јавности у површину на којој је планирано да се
реализује пројекат петље „Петлово брдо“, на захтев удружења грађана са Петловог
брда, извођач радова ће извршити прецизно обележавање зоне радова односно
границе интервенције пројекта.
Како би се прецизније пројектовали приступи приватним и комерцијалним објектима
(сервисне саобраћајнице) извођач радова ће обавити додатно геодетско мерење и
обележавање на терену.
Моле се грађани Петловог Брда за разумевање и излазак у сусрет извођачу у циљу
квалитетног окончања поступка јавних консултација.
Геодетска мерења се не спроводе ради отпочињања радова на објекту.
У просторијама намењеним за јавни увид у пројектно решење и понуђене
алтернативе биће од уторка 27.05.2014. године доступни:




Графички прилози у крупној размери, са уцртаним положајем постојећих
саобраћајница и објеката, уцртаним будућим положајем ибарске
магистрале, маркираном граничном зоном пројекта како у делу парк
шуме „Борићи“ тако и у делу ибарске магистрале до раскрснице код
„Метроа“.
Акциони план заштите животне средине и социјалног окружења




Анкетни лист за изјашњавање грађана о понуђеним пројектним
алтернативама
Контакт телефони и Е-маил адресе представника инвеститора на
пројекту као и особа за контакт испред ЈП „Путеви Србије“

Планирано је и да детаљно решење површинске раскрснице Ибарске магистрале и
Улице Ђује и Драгољуба буде такође доступно јавности на увид од уторка
27.05.2014., а о евентуалном новом термину грађани ће бити благовремено
обавештени.
Заинтересована јавност може доставити примедбе, сугестије и коментаре у вези са
понуђеним пројектним решењима попуњавањем анкетног листа који ће бити
доступан у канцеларији где ће бити организован јавни увид или Е-маилом на адресу
petlovobrdo@putevi-srbije.rs
Заинтересована јавност анкетни лист може преузети и са web странице ЈП Путева
Србије, а попуњени анкетни листови могу бити достављени на адресу Путева Србије
или у канцеларију где је организован јавни увид, док се попуњени скенирани анкетни
листови могу доставити и путем електорнске поште на адресу petlovobrdo@putevisrbije.rs
Заинтересована лица могу своје коментаре, примедбе и питања да доставе и у
другој форми од оне прописане анкетним листом, уколико тако желе.
Београд, 23.05.2014.
Сектор за инвестиције

