Seznam požadavků pro zlepšení životních podmínek občanů Lhoty
Životní prostředí:
1

Náves – provedení úprav do podoby „klidové zóny“ – možnost vykoupení pozemků
od současných vlastníků.

2

Úprava městských pozemků - okolí bývalé hasičské zbrojnice a památníku
1. světové války.

3

Odvoz biologického odpadu – upravit harmonogram svozu, tj. zvýšit četnost odvozu bio
odpadu v měsících březen – duben a září – říjen (listopad), naopak v zimních měsících
jen 1 x za měsíc (prakticky se odvoz bio odpadu nevyužívá, zbytečně Respono jezdí).

4

Přidání kontejneru na plasty.

5

Volné venčení psů – exkrementy (především kolem chodníků) – sáčky na exkrementy
a odpadkové koše.

6

V letní sezoně provádět, dle potřeby, sečení trávy na městských pozemcích.

7

Zpětné zpřístupnění hráze – turistika.

Bezpečnost:
8

Nadále zůstává problém velmi vysoké rychlosti vozidel v obci (bezpečnost chodců) –
neprovádí se žádná měření rychlosti, náhodné měření problém neřeší - možnost trvalé
instalace stacionárního úsekového radaru v obou směrech, případně jiné účinné
řešení, v současné době přeprava dřeva kamiony.

9

Dokončení „chodníkové sítě“ – protažení chodníku směrem k Rychtářovu (konec Lhoty
po levé straně).

10 Nově zbudované chodníky, po pravé straně, směr Vyškov – Rychtářov, se na mnoha
místech propadají.
Další:
11 Vybudování cyklostezky Lhota – Hamiltony (pozemek patří městu).
12 Místní rozhlas – technické dořešení, na mnohých místech obce není slyšet, požadavek
na delší ohlašovací znělku.
13 Zřízení výlepových ploch plakátů (u dolní a horní zastávky).
14 Spodní vývěsní skříňka je na soukromém pozemku – přemístit k zastávce.
15 Nefunkční vpustě do kanalizace dešťové vody.

Seznam požadavků pro zlepšení životních podmínek občanů Pařezovic
1
2

3
4
5
6
7
8

Zkulturnit parčík (vlastníkem je město) – parcela 496/2 (121 m2);
Vyřešit stávající nevyhovující zastávku v Pařezovicích – nepřehledná, žádná
viditelnost, nebezpečí úrazu – jezdí děti do školy, důchodci k lékaři apod.
Pařezovice mají 31 bydlících občanů z toho 8 dětí.
Vyčistit příkopy v místní části Pařezovice i mimo ní, aby odtékala dešťová voda.
Oprava komunikace točny plus vyřešení odtoku vody po ní.
Přidat kontejner na plast.
Kanalizace a voda.
Oprava vozovky (doplnění asfaltu v místní části Pařezovice) - vyjeté krajnice.
Pravidelná kontrola stavu pitné vody v hydrantech.

9 Vyvážení odpadních jímek 4x ročně.
10 Osvětlení k autobusové zastávce.
11 Zvýšit bezpečnost u hlavní silnice (u autobusové zastávky).
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