Листа пријављених проблема

Име Ana
Важност

Пријава одељењу Јавне службе

Датум пријаве 05.04.2017

Хитно

Наслов
Krivina u Lapljem Selu

Опис проблема
Postovanje, da li je ikako moguce resiti problem vezan za krivinu koja se nalazi izmedju Motel
Vozda i Hotel Konstantina? Rec je o sledecem, krivina je jako opasna iz razloga kada se bas na
krivinu susretnu dva vozila nemalo puta dolazi do saobracajne nezgode, ili i da kazem neke
vrste stresa posebno za vozace koji dolaze iz pravca Preoca prema Gracanici, jer vozaci koji
dolaze iz pravca Gracanice seku krivinu, dok vozilo koje se nadje u suprotnom smeru jedino sto
moze da uradi da izbegne udes je da se popne na ivicnjak koji je uzgred visok i koji takodje
moze da izazove nezgodu, a sa druge strane tu je pesacka staza i sto je najgore moze se
zateci i neki pesak koji je tom prilikom u opasnosti. Slazem se da su vozaci neoprezni i da olako
seku krivinu ne brinuci pre svega za svoju bezbednost, a potom i bezbednost putnika koji im
dolaze u susret! Sa druge strane, problem je sto se i vozila parkiraju ispred nekog lokala tu u
krivini, pa savesni vozaci, hteli ili ne da bi prosli moraju da prelaze u drugu traku u krivini,
zamislite koliko je bezbedno, a koliko su vozaci sebicni i nesavesni? Pretpostavljam da znate u
cemu je problem, i nadam se da bar mozete da pokusate da nadjete neko adekvatno resenje!!!
Hvala puno, i pozdrav
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5.4.2017 - Прослеђено одговарујећем сектору
7.4.2017 Поштована,
Сви смо упознати са поменутим проблемом, такође, сусрећемо се са истим
свакодневно. Општина Грачаница није у могућности да учини било шта поводом овог
проблема и "исправља кривине", осим да саветује возаче који користе ову деоницу, на
успорено и савесно понашање за воланом. Наведени проблем је потребно пријавити
полицијској станици у Грачаници, како би предузели одговарајуће мере.
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