
Njoftim 

Për organet përgjegjëse sektori-urbanizem 

Kontakti me investorin: 

Pas fteses dhe bisedes qe patem me daten 20.09. 2021 ne komun dhe konkluzave nga punonjesa 

dhe caktimit te afateve per ndo nje marveshje te mundeshme. 

Me kerkese të arkitekti per takim me investorit me daten 22.09.2021 ora 12:00 dola deri ne zyren e 

tyre per te biseduar lidhur me projektin e propozuar te cilin e pashe ne nje leter e ku nuk ishte 

veshtir ta deshifrosh dhe pash vehten te rrethuar si ne nje kafaze prandaj une e shoh si penges per 

banoret e tjere qe nuk jane perfshi ne kete dhe si ka mundesi pa zgjidhjen e problemeve ne teresi pa 

pilqimi i fqinjeve, pa zgjerimi i rruges, lartesia se objektit ku edhe diellin ta nale e shumë qka tjeter 

mos ti perserise se ju kam cek me nje fjale projekti e bane te pa mundsheme jetesen...? 

Prapseprap une Vendosa te marre nje vendim te imponuar jo me deshire por per shkake presionit qe 

po bahen gjatë ndertimeve ku nuk po rrespektohet asgje dhe po e veshtersone jeten qytetareve 

njesoi edhe ne Veternik si ne lagjen e Spitalit pershkak te mungeses se vizioni per te pare me large 

ose ndoshta po e munde interesi i dikujte dhe po ipen leje ne kurrize te qytetareve te ngrate. 

Per kete arsye  vendos mos te jem bllokuse e as banues i kesaje lagjeje ju ofrova qmimin qe eshte 

edhe i arsyeshem jo bllokues që ne kushte normale as qe kisha bisedu por kot prap se prap me thane 

nuk kie te drejte ne jemi ne rregull dhe nuk mund me na nale per funde per me u mbrojte me let tha 

se une nuk kam mundesi me marrë komplet ate pjese. 

e kete e bejne pershkake forcës dhe perkrahjes qe kane nga dikush? 

Une nuk pajtohem me nje projekt te tille qe hape ngatresa dhe hape probleme te pa zgjidhura dhe 

pastaj u kerkohet me vone ti zgjedhin ata te rrethuarit si ne kafaz  

Rastesishte nese u ipet leja keti projekti ku e shumton planin urbanistik menjeher lenden do ta 

paraqes ne te gjitha instancat pergjegjese deri ne gjykate  po nese edhe gjygji u jep leje kuptojeni se 

ju komuna do të jeni pergjegjes i se keqes se asaj lagje qe e prete dhe ju lus mosë lejoni nje gjë të till 

veq pse mundeni.. 

Shpresoj qe projekti të jete gjithëperfshires dhe funksional per gjithe qytetaret dhe  

Ju falenderoj paraprakishte nese has ne mirkuptim dhe prek ndergjegjejen e paster për te punuar ne 

te mire te të gjithë qytetareve e jo veq nje grupi te caktuar se pasojat po vrehn per cdo dite e me 

shume...? 

 Me respek Abaz Kadriu 

Numri kontaktues - 044 423 075 

 



 


