Bucureşti, 10 octombrie 2016

Magistrala 5 de metrou - executarea structurii Puțului de Scoatere Scut
Magistrala 5 de metrou, tronsonul Râul Doamnei – Eroilor (PS Operă) inclusiv Valea Ialomiţei,
investiţie de interes public, va oferi locuitorilor zonelor, şi nu numai, posibilitatea utilizării
unui mijloc de transport rapid, modern şi 100 % ecologic.
Procentul de realizare a structurii de rezistenţă aferentă tronsonului Râul Doamnei – Eroilor
(PS Operă) inclusiv Valea Ialomiţei este de 82%, fiind realizați 7.713 ml de tunel din totalul de
8.433 ml.
În vederea executării ultimului tronson de tuneluri aflat între stația Eroilor 2 și Piața Operei și
a coridorului pietonal de legătură dintre stația Eroilor 1 și stația Eroilor 2 este necesară
executarea structurii Puțului de Scoatere Scut, fapt ce implică eliberarea amplasamentului
prin tăierea a 26 de copaci pentru execuția Puțului de Scoatere Scut și a 67 de copaci pentru
execuția pasajului pietonal.
În acest sens, s-a solicitat Direcției de Mediu din cadrul Primăriei Municipiului București
emiterea avizelor de pe amplasamentul necesar atât executării structurii Puțului de Scoatere
Scut la Piața Operei, cât și a execuției coridorului pietonal.
Odată cu finalizarea lucrărilor, zonele afectate vor fi readuse la starea inițială conform
planului de amenajare peisagistică și de îmbunătățire arhitecturală. De asemenea, în
compensare, se vor planta copaci, conform avizelor solicitate și a prevederilor legale în
vigoare.
Îi asigurăm pe toţi locuitorii Municipiului Bucureşti în general şi pe cei ai zonei Piața Operei, în
special, că toate spațiile verzi vor fi refăcute şi vor fi redate circuitului urban ariile ce au fost
afectate de lucrările de construcţie.
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