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Општина Стари град, огласила се поводом навода "да је општина укључена у пројекат
рушења Калемегдана". Саопштење преносимо у целости:

  

ИСТИНА О КАЛЕМЕГДАНУ

  

Београд, 13. март 2019.

  

Општина Стари град на седници Већа одржаној 13.03.2019. године донела је одлуку о
укидању решења Одељења за комуналне послове и комуналну инспекцију од 08.03.2019.
године којим је формално дата сагласност за уклањање стабала на одређеним
катастарским парцелама које се налазе на територији општине Стари град. Наглашавамо
да је доношење оваквих решења по Статуту града законска обавеза општинских служби.
Дакле, никакву одлуку нисмо донели ми, одлуку о прављењу жичаре је донела
Скупштина града Београда, а та одлука са собом носи и сечу стабала. Једини
одговорни за овај циркус су градоначелник познат под именом Фикус 2.0, вечити
заменик Весић Горан, као и одборници који су подржали овај сулуди пројекат.
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  Поменуто решење је самовољно потписао руководилац одељења и због тога је противњега покренут дисциплински поступак, који подразумева и разрешење. Општина Стариград је увек била на страни Старограђана, тако је и овај пут. Против уништавањаКалемегдана, нарушавања културно-историјског наслеђа и угрожавања животнесредине борили смо се и борићемо се, не јаловим саопштењима, већ конкретнимакцијама. Акцију „Одбрана Калемегдана“ договорамо са грађанима, а за спин-мајсторе изПР служби, које плаћају сви грађани, а они се баве шминкањем стварности и скривањемглупости ове градске власти, имамо само једну поруку - Калемегдан вам не дамо.  Београд: Представници општине Стари град донели посечено стабло сКалемегдана пред Скупштину града  Представници општине Стари град на челу са њеним председником Марком Бастаћемоднели су стабло које је посечено на Калемегдану због изградње гондоле и оставили гаиспред Скупштине града.  

  Како се наводи у саопштењу те општине, то су учинили да би указали на неопходнсотобустављања уништавања Калемегдана, који су према њиховим наводима "окупиралеградске власти на челу на градоначелником познатим под надимком Фикус 2.0 и вечитимзамеником Гораном Весићем".  "У тренутку када је Београд сврстан у један од најзагађенијих градова на свету, свакипарк, свако дрво и свака зелена површина су драгоцени, а двојац који је на челу граданаставља са штетним и нестручним пројектима, који су суштински противни интересимаграђана", наводи се у саопштењу.  Додаје се да су тако негирали да општина Стари град на било који начин учествује усечи стабала, а градским челницима пренели поруку "очајних грађана који суиспровоцирани и револтирани настављањем уништавања града".  (Бета)  Видети још:  Београд: Одржан протест „1 од 5 милиона“ због сече дрвећа наКалемегдану; Најављено спречавање сваког наредног покушаја власти да посече некостабло, као и блокада Новог Београда у близини Ушћа  Никола Јовановић: Кривичне пријаве против Радојичића, Весића и Љајића збогизградње гондоле у Београду    
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