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Градоначелник Београда Александар Шапић рекао је да је имао потребу да се
обрати грађанима Београда због невремена које је погодило главни град. Он је
медијима нагласио да је у главном граду пало више кише него 2014. године, те
додао да на Бога не можемо да утичемо.

  

  

„Ова количина воде није била ни 2014. године, а сада ћу вам дати прецизне податке о
синоћној поплави и киши у главном граду. Процењено је да је у централним градским
општинама пало негде између 40 и 50 литара кише по квадрадном метру, у рубним је
ишло преко 50. Све преко 20 литара се третира као непогода. Просек за јул до сада је
био 30 литара месечно, а само јуче просечно је било 50 литара по квадратном метру. На
Новом Београду је пало 86 литара…“, рекао је Шапић на конференцији за медије.

  

Он је рекао да је град добио нове „неуралгичне тачке“ за које до сада нису знали.
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„Ми смо јуче добили од РХМЗ обавештење у 21.24 часова. Ми још увек нисмо овладали
вештином читања будућности, а нарочито не читања временских непогода. Тада смо већ
сви били на терену. Да ли је њих изненадило, вероватно јесте. Ако су временске
непогоде такве да нису могли да нам укажу на то барем сат времена раније, веома је
тешко у тој ситуацији радити. Укупна количина падавина која нам је прогнозирана је
била од 15 до 30 литара, то је било у 21.24 часова. Овде је сада најмање важно ко је
крив, на Бога не можемо да утичемо. Али, важно је да се синхронизујемо и смањимо ово
што је било раније“, објаснио је први човек Београда.

  
  

Када сређујемо улицу, хајде да променимо фи да он буде и проточнији

    

Градоначелник је подвукао да је чињеница да се мора знати каква је реалност, али
и да се нађе разумевање код нове градње.

  

"Када се раде реконструкције улица морате да се знате да се оне дуже раде и због тих
ствари. Када сређујемо улицу, хајде да променимо фи да он буде и проточнији. Боље и
каснити три месеца него да нам се ово дешава. Клима се мења, врућине у Европи су
незапамћене. Сва наша јавна комунална предузећа била су јуче на терену", нагласио је
Шапић.

  

Нагласио је још једном да су сви капацитети били на терену и додао да ће се овакве
ствари очигледно дешавати јер се клима мења.

  
  

Мој предлог је да се ураде саобраћајни знаци које ће упозоравати људе да ту не пролазе
када су велике падавине

    

"Када крене киша можемо да кажемо грађанима да остану код куће тих сат времена.
Добили смо нове неуралгичне тачке, раније су се звала места чекања, а то су Блок 30,
Арена, Јурија Гагарина, Гандијева, Грчем, Манцеов мост. Падавине од синоћ су нам
доказале да имамо нове тачке, а мој предлог је да се ураде саобраћајни знаци које ће
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упозоравати људе да ту не пролазе када су велике падавине. Оно што ћемо ми урадити
сваког пута је да наше екипе увек буду на терену. У Земуну смо имали ситуацију да је
човек упао у отворену рупу у шахту. Изузетно је важно да извршимо неку врсту
едукације. Важно је апеловати људе да буду обазривији", подвукао је Шапић.

  

(Нова)
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