Na naučné stezce „Vandr s Bystrouškou a tvarůžkem“ v Žádlovickém parku byla
provedena opatření k obnovení funkčnosti pumpy u vodního herního prvku. Vodní
herní prvek je opět připraven k hraní.
Na náměstí Míru byla dokončena úprava místa pro přecházení, které vzniklo
z důvodu nutnosti umístění dopravní značky v místě vybudovaného ostrůvku. Při
osazení dopravních značek bylo nedopatřením opomenuto osazení dopravní značky zákaz
vjezdu k silnici kolem autobusového nádraží, kde má být vymezen pouze jednosměrný
provoz. Na skutečnost jsme byli upozorněni pozornými občany, za což jim tímto děkujeme.
Náprava bude provedena v nejbližších dnech.
Na žádost obyvatel ulice Ke Koupališti, jejímž důvodem je nedodržování rychlosti a
obava z bezpečnosti dopravního provozu, byl Dopravnímu inspektorátu Policie ČR
Šumperk zaslán požadavek k provádění měření rychlosti na ulici Ke Koupališti.
Na ulici Trávník bude, vlastníkem společnosti VHZ Šumperk, a.s., provedena oprava
kanalizačního výtoku, k jehož poničení došlo při loňských vydatných deštích, kdy řeka
Třebůvka vystoupila na 3. povodňový stupeň. Z tohoto důvodu bude část ulice Trávník,
kolem řeky Třebůvky od lávky pro pěší po ulici Jižní, na dobu cca 3 týdnů uzavřena.
Poškození břehové hrany řeky sahá až po krajnici místní komunikace, havarijní stav je nutno
odstranit. Děkujeme za pochopení.
Na Malém náměstí pokračují práce na rekonstrukci uličního prostoru. V rámci stavby
se průběžně s obyvateli řeší jednotlivé připomínky. Zahájení projektu se zdrželo
z důvodu zásobování stavby materiálem, kterého je v posledních měsících v celé republice
nedostatek. Dokončení stavby se s největší pravděpodobností posune na konec října.
Město Loštice dokončuje projekt ulice Moravičanská a připravuje se na podání žádosti
na poskytnutí finančních prostředků na vlastní realizaci projektu, která bude pro
město finančně velmi náročná. V příštím roce se s realizací projektu nepočítá, a to ani na
straně města, které vzhledem k náročnosti projektu musí hledat zdroje na spolufinancování
projektu, ani na straně vlastníka komunikace. Naši snahou je projekt připravit k realizaci na
rok 2023 za předpokladu, že se městu podaří získat na projekt finanční zdroje a vlastník
komunikace bude připraven projekt společně s městem realizovat. Vzhledem k tomu, že
projekty na sebe v některých místech navazují, nelze projekt bez spolupráce s vlastníkem
komunikace provádět.
V Žádlovickém parku Lesy ČR dokončují projekt výstavby rybníka a úpravy koryta
potoka Podhrádek. Jedná se o projekt udržení vody v krajině, který je jednou z priorit
Evropské unie v novém programovacím období.

