Zápis ze setkání občanů Lhoty se zástupci města Vyškov
Přítomni za MěÚ Vyškov: starosta p. Goldemund, místostarostové p. Celý a p. Usnul
V sokolovně dne 23.11. 2016
Přítomno: cca 25 občanů
Toto již 2. setkání, se uskutečnilo z iniciativy Osadního výboru Lhota (dále OV).
Program:
1. Bylo zhodnoceno dění za uplynulý rok, co se uskutečnilo, co ještě zůstává zrealizovat
z požadavků OV a občanů na rok 2016 (výstavba chodníku, spravení silnice v uličce,
oprava studny na návsi…).
2. Doplňující informace podali představitelé MěÚ Vyškov (dále město).
3. Na základě podnětů občanů Lhoty pokračovala diskuse s následujícími tématy:
- rozhlas – není dobře slyšitelný na některých místech, město přislíbilo, že přijede
technický pracovník a slyšitelnost se doladí,
- přehrada – o zpřístupnění probíhají jednání…,
- radar – město pořizuje nový radar, který odesílá naměřená data jako podklady
k udělení sankcí. Tento radar bude mobilní, bude přemísťován na různá místa
v okrese, včetně Lhoty,
- chodníky – propojení s „novou ulicí“ – bude provedeno, v příštím roce, již je projekt
a stavební povolení,
- chodník na Rychtářov zatím není v plánech města,
- „odpočívadlo“ za Lhotou po levé straně směrem na Rychtářov – bude zpevněno,
upraveno,
- tamtéž bude umístěn městský odpadkový koš (který bude pravidelně vyvážen),
- náves – úpravy do podoby „klidové zóny“ jsou v jednání – nyní ve fázi výkupu pozemků
od současných vlastníků,
- výpust kanalizace (u Sochorů) – zbudou-li v rozpočtu peníze, opraví se – přislíbeno,
- cesta pro cyklisty – občany je z bezpečnostních důvodů velmi žádaná - podél hlavní
silnice je zbudování nereálné, vzhledem k terénu a tudíž bezpečnosti, možná je
varianta na místě paralelní téměř zaniklé polní cesty, je možné zbudovat stavebně
jednodušší variantu financovanou městem (zpevnění cesty), nebo náročnější
variantu, odpovídající formálním požadavkům, s přispěním dotací, je třeba také
vykoupit pozemky,
- silnice dolů od sokolovny do obce je stále nedostatečně osvětlena – p. Usnul provedl
osobně prohlídku místa (po setmění),
- tmavá je též silnice z návsi nahoru (směr Hamiltony) – světlo stíjní větve stromů,
- kontejnery na silnici na návsi zavazí projíždějícím autům – město zjistí, co lze dělat
(pozemky okolo jsou soukromé),
- je poškozena střešní krytina dolní zastávky,
- občanům chybí „znělka“ před hlášením místního rozhlasu (aby např. stihli přiběhnout
ze zahrady) – zváží se… hlášení probíhají obvykle ve středu po 16 hod., aby zase
nebyli rušeni jiní občané neočekáváným hlášením,
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- proběhla diskuse nad bezpečností při stavbě chodníku – tu zajišťuje stavební firma dle
instrukcí policie, občas je ztížený průjezd a špatná viditelnost do zatáčky –
v současnosti již bezpředmětné, práce jsou ukončeny.
- nově zbudované chodníky při stavbě kanalizace se na mnoha místech propadají,
město přislíbilo, že pošle pracovníka, který problematická místa projde a zváží další
postup opravy,
- petice za vstup do vojenského lesa (pozn. není organizována městem, jde o akci
občanů) – organizátoři petice a zástupci osadních výborů se sešli se zástupci
armády, probíhají jednání.
- černé skládky – za „činžákem“ je navezené rumisko, na kterém začínají přibývat
odpadky (město zjistí, o čí pozemek se jedná a zajistí vyklizení),
- na pozemek bývalého kravína majitel naváží větší množství různého odpadu, zástupci
města místo prohlédnou a případně dle situace podají podnět na odbor životního
prostředí k inspekci.

Dne 23.11.2016
Zapsala: Olga Marková
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