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Пријава одељењу Инспекција
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Важност
Хитно

Наслов
dobar dan

Опис проблема
02.08.2018 - recite mi hoce li konacno neko da reaguje i da spreci maltretiranje mestana gornje
gusterice od strane miroslava stolica . naime malo pre zamalo nisu ubila kola i mene i dete zato
sto su isla brzo i nisu imala kud jer su i druga isla u susret jer je miroslav postavio ivicnjake na
utrini u duzini zida i tako zauzeo put i nemogu se kola mimoici. a i drugo naslagao je drva usled
parka gde se deca igraju i preti opasnost da se ta drva obruse na decu a i da se zapate zmije i
razne zivotinje koje mogu boraviti tu,i u samom centru sela kod crkve napravio je stovariste u
parku koje je pretnja za zivot dece. i ne samo tu naslagao je i pored puta u ulici , prica se kao
da je bila neka inspeckija i kao zabranila mu i naredila da makne drva on ne samo da ne
pomera ta drva vec je malopre doneo i druga i poredjao preko ovih u parku,ako vi kao nadlezni i
institucija nesmete mu nista kako se upravo on i ponasa onda sta ima da trazimo ovde kad
jedan dosljak maltretira celo selo i od prostora parka i crkve pravi stovariste.
07.08.2018 - znaci ipak stitite one koji imaju da podmite.... sta je s problemom za miroslava
stolica sto sam vam pisala sto to ne objavite ? znaci on moze da se izivljava nad mestanima?
njegova drva mogu da nam padnu na decu i nista ? dobro postoje i zvanicni mediji ako vi
necete da reagujete...
Материјал
Статус Одговорено
Коментар 07.08.2018
- Прослеђено надлежној служби.
08.08.2018 - Поштована,
Одељење инспекције општине Грачаница није надлежно за регулисање саобраћаја и
брзе вожње,
већ је за то задужена саобраћајна полиција. Што се тиче наслаганих дрва на јавној
површини,
надлежни инспектори су изрекли новчану казну и предузели друге законом предвиђене
мере.
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