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Бедем у Грдици и обала Ибра
Радове, у завршној фази, на асфалтирању пута Грдица-Опланићи и бедем у
Грдици, уз градоначелника Краљева др Предрага Терзића и његову заменицу
Марицу Мијајловић, обишао је и представник Јавног водопривредног предузећа
„Србијаводе“ Милош Батало.
Деснообални насип који повезује Грдичку реку и високу обалу Грдичке косе,
джине 1.763 метра, настао је након великих поплава 2014. године и великих вода
које су поплавиле део домаћинстава насеља Грдица. Он штити више од 200
домаћинстава и више од 130 хектара пољопривредног земљишта у овом делу
насеља. Као представник „Србијавода“ истиче, њиме су онемогућене спољне воде
Западне Мораве да уђу у „касету“, као и на месту укрштања са потоком Моравцем
односно Чађавцем. Одрађене су табласте уставе да би се спречило да велике
воде поплаве насеље.
Унутрашње воде, каже Батало, тек ће бити предмет решавања. ЈВП
„Србијаводе“, и кроз своја водопривредна предузећа која покривају ову територију
кроз оперативни план Републике Србије, обезбедило је мобилну црпну станицу,
великог капацитета, која у сваком тренутку може да одговори обавезама које се
очекују на овом подручју.
Батало каже да се надвишење дела насипа између Мусине Реке,
деснообалног насипа на Западној Морави и Грдичке реке планира у наредном
периоду, као и да се за то очекује помоћ Канцеларије за управљање јавним
улагањима.
Вредност радова по уговору је око 38.000.000 динара. Завршени су за девет
месеци. Извођач је био конзорцијум – „Западна Морава“ Краљево, ГП
„Механизација ИНГ“ Власотинце, АД „Водопривреда“ Пожаревац. Из буџета града,
за укрштај локалног пута и бедема, утрошено је 10.000.000 динара.
Представници града Краљева и „ЈВП „Србијаводе“ затим су обишли и
радове на уређењу обалоутврде леве стране реке Ибар, на трећој деоници, кроз
градско језгро, која је, према речима Милоша Батала, ту најкритичнија кроз цео
град.
„Овде смо још 1997. године радили интервенцију заштите комуналних
инфраструктурних објеката који се налазе у Карађорђевој улици. Тих година је
претило да она слегне према Ибру и ми смо наставили радове заштите дуж целе
Карађорђеве улице пре пар година на овој деоници“, подсетио је Батало.
До сада је издвојено око 55.000.000 динара, из средстава ЈВП „Србијаводе“
и града Краљева. Град ће, како је речено приликом обиласка, и ове године
издвојити део средстава.
„Ова деоница је карактеристична по томе што штити већ постојеће,
изграђене објекте на јако високој левој обали реке Ибар, која је на неким местима
виша од двадесет метара. Урађен је само доњи део, ножица. Да би се завршила
ова деоница у дужини од 735 метара, неопходно је још око 8.000 кубика каменог
материјала и око 6.200 метара квадратних камене облоге зидане у бетону, да би
било исто као на доњим деоницама, урађеним у целој дужини од 1.100 метара, до

„Старог Јасена“, објаснио је Батало, додавши да је за завршетак свих радова
потребно још око 90.000.000 динара и да за овај објекат постоји грађевинска
дозвола.
Како је навео директор Јавног предузећа за уређивање грађевинског
земљишта Александар Несторовић, за наредну годину је издвојено 9.000.000
динара.
„Ово је требало Краљеву и ова инвестиција се показала као добра што се
тиче штићења леве обале Ибра ка Карађорђевој улици и што се тиче грађана који
користе пешачку стазу која се прави“, истакао је Несторовић, изразивши наду да
ће у наредном периоду град и „Србијаводе“ успети да одвоје средства за
завршетак целе деонице.

