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Zápis z 3. setkání Poradního sboru RMB pro bezbariérové Brno 

 

Termín setkání: 21. 8. 2017 ve 13,30 hodin 

Místo setkání: Nová radnice, Dominikánské nám. 1, školicí místnost Podkova 

Účastníci:  viz prezenční list 

 
Program:  

1) představení projektu „Strategické nástroje pro utváření bezbariérového prostoru 

města“ – program ÉTA, TA ČR 

2) informace o zapojení do Evropského týdne mobility 

3) navázání spolupráce s BO MMB a OSP MMB 

4) řešení podnětů na bezbariérové úpravy  

5) projednání nových podnětů na bezbariérové úpravy 

6) různé 

 

Zahájení: náměstek primátora Petr Hladík přivítal všechny přítomné. 

 

1) Představení projektu „Strategické nástroje pro utváření bezbariérového prostoru 

města“ – program ÉTA, TA ČR  

Eva Rossi (OZ MMB) představila v krátkosti potřebu řešit aktivity v oblasti přístupnosti města 

a odstraňování bariér koncepčně a k tomu by mohl přispět projekt „Strategické nástroje pro 

utváření bezbariérového prostoru města“, jehož realizátorem by byl Ústav geoniky 

Akademie věd ČR. Statutární město Brno by v tomto projektu mělo roli aplikačního partnera 

tzn. výsledky projektu by aplikovalo do praxe. Následně předala slovo kolegům z Ústavu 

geoniky Akademie věd ČR Jakubu Trojanovi a Stanislavu Škopovi z Filozofické fakulty MU, 

kteří představili projekt. (Projektová fiše v příloze včetně vzorového dopisu pro vyjádření 

zájmu na podporu projektu). 

Připomínky: 

Antonovičová – projekt bude jistě prospěšný, je nutné vytvořit koncepční materiál. 

Rossi – zdůraznila potřebu vytvořit mimo jiné sdílené místo pro řešení bezbariérových úprav, 

do kterého by mohli vstupovat všichni členové PSpBB, vkládat poznámky k řešení jednotlivých 

podnětů a sledovat jejich vývoj. Současná distribuce podnětů je výhradně na tajemníkovi a je 

velmi komplikovaná.  

 

2) Informace o zapojení do Evropského týdne mobility (ETM) 

Eva Rossi informovala členy PSpBB o zapojení do ETM, který letos poprvé připravuje Odbor 

dopravy MMB, aktivitou Brno bez bariér. Ve spolupráci s ParaCentrem Fenix, Tyfloservisem, 

Unií neslyšících Brno a HandMedia proběhne dne 20. 9. 2017 v 11 – 18 hod na Moravském 

nám. tato akce pro širokou veřejnost za účelem seznámení s aktivitami v oblasti řešení 

přístupnosti města, odstraňování bariér a problematiky osob se zdravotním postižením.  

Aktivity:  

• jízda na mechanickém vozíku a překonávání překážek v prostoru (Paracentrum Fenix) 

• nácvik vedení nevidomého a vyzkoušení si orientace v prostoru (Tyfloservis) 

• představení pomůcek, které se využívají k orientaci osob s postižením (OZ + 

organizace – panely)  
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• představení aktivit Poradního sboru RMB pro bezbariérové Brno (OZ), prezentace 

služeb + informační materiály (všichni, ParaCentrum - vlastní stánek)  

• poradenství v oblasti odstraňování bariér (Ing. Milena Antonovičová) 

• představení vozidla s ručním řízením a plošinou pro nakládání vozíku (ParaCentrum 

Fénix) 

• promítání spotů Jak nabídnout pomoc osobě se zrakovým postižením a orientace 

v objektu pro osoby s tělesným postižením (HandMedia + OZ)  

• představení indukční smyčky pro osoby se sluchovým postižením (Unie neslyšících) 

Případné další náměty zasílejte na rossi.eva@brno.cz  

 

3) Navázání spolupráce s BO MMB a OSP MMB 

Eva Rossi informovala PSpBB o navázání spolupráce s OSP BO MMB v oblasti konzultací pro 

rekonstrukce BD a DSP a předala slovo ing. Antonovičové, která shrnula dosavadní aktivity. 

Konzultovány byly tyto domy:  

- bytový dům Mostecká 12 

- bytový dům Plynárenská 8 

- DOZP Mostecká 10 

- DPS Jehnice  

- bytový dům/DPS Cejl 

- zařízení sociálních služeb Nováčkova 

(odkonzultovaná PD, přesunutý výtah atd.) 

 

Problémem jsou nejasnosti/chyby v legislativě (DPS, hotely: 5% pokojů bezbar.), řešení detailů 

(kuchyně, ovladače nouzového volání-kam vyvést signál), dva výtahy 

Materiálně-technický standard pro služby sociální péče poskytované pobytovou formou- 

Doporučený postup č. 2/2016 (MPSV) stanovuje další požadavky na: chráněné bydlení, domovy 

pro osoby se ZP a týdenní stacionáře, domovy pro seniory a domovy se zvláštním režimem. 

Bytem zvláštního určení je dle §2300 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (viz i výklad v 

ASPI1): 

- byt určený pro ubytování osob se zdravotním postižením, nebo  

- byt v domě se zařízením určeným pro tyto osoby, nebo  

- byt v domě s pečovatelskou službou.  

Nedodržení legislativy při změně stavby/rekonstrukce (kde je nepodkročitelný limit?) 

 

Ing. Antonovičová připravuje manuál na bezbariérové užívání 

**bytové domy, byty zvláštního určení, upravitelné byty 

**stavby občanského vybavení: domovy pro osoby se zdravotním postižením, domovy pro 

seniory, domovy se zvláštním režimem, chráněné bydlení….. 

Ing. Kolomazník – má zájem také o tento manuál pro účely OI MMB 

 

  

4) Řešení podnětů na bezbariérové úpravy  

                                                 
1 Systém ASPI - stav k 26.6.2017: výklad k odst. 1 § 2300, bod 3: Je-li pronajat byt splňující shora uvedená 

kritéria, vznikne nájem bytu zvláštního určení. Na rozdíl od nájmu služebního bytu není rozhodné, jak je byt ve 

smlouvě označen, nýbrž skutečnost, že je byt k tomuto účelu určen na základě veřejnoprávních předpisů 

(stavebních předpisů).  

mailto:rossi.eva@brno.cz
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Eva Rossi postupně představila podněty občanů, které byly rozjednány na předchozích PSpBB 

a jejich vývoj: 

 

2017/002  

Podnět: trasa Bělohorská – není sjezd z chodníku 

Závěr: konzultace možného řešení - Antonovičová, Sobol, Karásek - možné jsou 2 varianty 

1. var.: snížení obrubníku na obou stranách přechodu + pouze varovný pás bez signálního pásu 

(vzhledem k velké délce přechodu a jeho extrémní nebezpečnosti pro nevidomé). Z důvodu malé 

šířky chodníku u zastávky BUS (odhadem pouze 1 m) bude nutné snížit chodník v celé šířce a 

provést i snížení obrubníku z ulice Podstránské (na tento chodník není možné odnikud 

bezbariérově najet).  

2. var.: světelně řízený přechod + rozdělení přechodu zvýšeným ostrůvkem s hmatným 

značením, snížení obrubníku na obou stranách chodníku + hmatné značení, rozšířit chodník u 

zastávky na minimální šířku 1,5 m + na straně k vegetaci zvýšený chodníkový obrubník, místo 

pro přecházení v ul. Podstránské. 

detaily řešení viz vyhl. č. 398/09 Sb., příloha 2: přechody pro chodce 

Další postup - B-Kom - Úpravy na Bělohorské jsou zásadnějšího stavebního rázu a nelze je 

provést bez projednání s dotčenými účastníky a bez povolení. Proto požadavek bude předán 

středisku realizace inženýrských staveb Brněnských komunikací a.s. k zařazení do plánu oprav 

bezbariérových přechodů. 

 

2017/003 

Podnět: nevhodně umístěná značka pěší zóna na ulici Česká x nám. Svobody (obě strany ulice)   

Závěr: BKom - na nám. Svobody vpravo do ústí České je to hotové - značka opatřena zarážkou 

pro bílou hůl ve výšce 100 mm, protější značka je nyní v záboru staveniště, nelze se k ní dostat 

a bude moci být provedena až po ukončení stavby - předpoklad je až 10/2018.                                                 

Kobližná dole vpravo úpravy podle konzultace s panem Konečným z Tyflocentra – vyznačena 

plocha mozaikovou dlažbou k rozlišení povrchu (hrubý/hladký). Kobližná vlevo - provedena 

úprava značky - původně sloupek asi 70 cm od zdi - přesunutí značky – je cca 1,25 od zdi, takže 

průchod je dostatečně široký. 

 

2017/009 

Podnět: v souvislosti s plánovanou rekonstrukcí ulice Křenová odstranění bariér v přístupu k 

budově Úřadu práce, zejména se jedná o naprosto nevyhovující a bariérové tramvajové 

ostrůvky na zastávce Vlhká (v obou směrech). 

Řešení: DPMB prověří stav, situaci zašle tajemníkovi PS 

Vývoj: dle dokumentace a vyjádření Ing. Antonovičové budou obě tram zastávky Vlhká 

bezbariérové, detaily by bylo dobré upravit (třeba chybně řešená VL před úřadem práce), stavba 

končí u křižovatky na okruhu. Proběhnou konzultace k bezbariérovému řešení (Antonovičová) 

 

2017/013 

Podnět:  

a) Existuje v Brně taxi pro vozíčkáře na zavolání? 

b) Turistický autobus není vhodný pro osoby, které si nepřesednou na sedačku? 

c) Zastávka lodní dopravy Veveří je uvedena jako bezbariérová, ale je bariérová – 

schody??  

Závěr: 
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Ad a) v červnu 2017 začala v Brně fungovat taxislužba s možnou přepravou osob na 

mechanickém i elektrickém vozíku, jedná se o soukromou společnost, ale dostupnost jako 

klasická taxi. Kontakt: http://helpnuti.cz/ , tel: 777 56 16 56, email: bra.bec@seznam.cz  

Ad b) bylo zjištěno, že přesednutí se nevyžaduje 

Ad c) DPMB zajistilo úpravu informací o zastávce na přístupná s asistencí  

 

 

5) Projednání nových podnětů na bezbariérové úpravy 

 

2017/014 

Podnět: podněty vzešlé z KPSS – týkají se zejména chování řidičů DPMB, nástupu a přepravy 

více vozíků naráz, vysouvání plošiny ad.  

Řešení: vše bylo projednáno na PS, bude zařazeno do pravidelných školení řidičů DPMB 

 

2017/015 

Podnět: autobusové nádraží Grand - instalace orientačního hlasového majáčku pro nevidomé 

Řešení: na základě domluvy s ing. Holcem bude projednáno s DPMB na místě – výběr 

vhodného místa, řešení připojení na zdroj ad. 

 

2017/016 

Podnět: plánované schodiště Bašty 

Řešení: novostavba musí projít stavebním řízením, projektant musí navrhnout+odůvodnit 

řešení (proč rampa ano/ne). V současné chvíli pouze upozornění pro budoucího zadavatele 

(VZMB) o nutnosti dodržet základní parametry (vizuálně kontrastní značení schodů, 

oboustranné zábradlí apod.). PD bude řešena ve spolupráci s PS a konzultanty na bezbariérové 

užívání staveb.   

 

2017/017 

Podnět: podání bezbariérové trasy do NRPM - MČ Medlánky 

Závěr: žadatel byl obratem emailem informován o řešení bezbariérových tras a programu 

Mobility 

 

2017/018 

Podnět: rekonstrukce zastávky Obilní trh 

Závěr: konzultováno s OPP - vzhledem k tomu, že zastávka je památkově chráněná byla její 

rekonstrukce provedena do autentické podoby - v době vzniku neměla rampu pro vjezd, nebylo 

tedy možné ji tam nyní umístit (toalety byly zakonzervovány - nebyly již z technických a 

hygienických důvodů obnoveny) – tazatel byl informován emailem 

 

2017/019 

Podnět: oprava chodníku Jana Nečase 26 - vznikl schod mezi chodníkem a vstupem k domu 

Závěr: na žádost žadatelky byl podnět odložen, místo schodu je v současné chvíli malinký 

nájezd 

 

2017/020   

Podnět: místo pro přecházení Novobranská/Orlí a Orlí 

http://helpnuti.cz/
tel:00420777%2056%2016%2056
mailto:bra.bec@seznam.cz
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Řešení: ve spolupráci s MČ Brno-střed (ing. Kutílek) řešit situaci s auty parkujícími na místech 

pro přecházení 2x; stanovit vhodná opatření 

 

 

Různé 

1) Ing. Antonovičová informovala o konzultacích k bezbariérovému užívání staveb: 

DOZP Mostecká 10 

DPS Cejl 

DPS Jehnice 

BD Mostecká 12 

MČ Brno-střed – cyklostojany 

Zpracování manuálu bydlení 

Zastávka Hlavní nádraží 

BD Plynárenská 

 

2) problematika obchozích tras při záborech chodníků apod. – bude řešeno s OD MMB 

 

Prosím o průběžné informování tajemníka PSpBB o vývoji u jednotlivých podnětů.  

 

 

Termín dalšího setkání PS: předpokládaný termín říjen - listopad 2017  

 

Zapsala:  

Mgr. Eva Rossi – tajemník PSpBB 

Dne 11. 9. 2017  


