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Zápis z 6. setkání Poradního sboru RMB pro bezbariérové Brno 

 

Termín setkání: 1. 3. 2018 v 10,00 hodin 

Místo setkání: Nová radnice, Dominikánské nám. 1, zasedací místnost Rady města Brna 

Účastníci:  viz prezenční list 

 
Program:  

1) projekt „Brno je i moje město II“ – výběr 8 objektů pro videoprůvodce,  

2) projednání a schválení Informativní zprávy o činnosti Poradního sboru RMB pro 

bezbariérové Brno, 

3) projednání a schválení Akčního plánu pro rok 2018,  

4) projekt „Strategické nástroje pro utváření bezbariérového prostoru města“, 

5) vyhodnocení ankety o umístění work-outového hřiště pro vozíčkáře v Brně, 

6) různé. 

 

Zahájení: náměstek primátora Petr Hladík přivítal všechny přítomné. 

 

1) Projekt „Brno je i moje město II.“ – výběr 8 objektů pro videoprůvodce  

 

Po krátké diskusi vybral PS 8 objektů pro natočení videoprůvodců v roce 2018 v rámci  projektu 

„Brno je i moje město II.“.   

 

Veřejná instituce MMB Husova  

Zdravotnické zařízení Úrazová nemocnice Brno 

Kulturní objekt VIDA! Science centrum  

Vzdělávací zařízení  Středisko Teiresiás MU 

Poradenské centrum Alfons VUT  

Veřejná prostranství Petrov  

Tyršův sad 

Obchodní prostor Městská tržnice Zelný trh 

 

Připomínky:  

Rossi: objekt MMB Husova 3 nebo 5 - domluva s kolegy z OSČ MMB – výběr vhodného 

objektu 

Kučera: navrhuje vytvořit video, zachycující proces vyřízení občanského průkazu.  

PSpBB: Tyršův sad – vhodné zachytit sad v různých ročních obdobích – spolupráce s VZMB  

Osman: navrhuje spolupracovat v případě Tyršova sadu s vozíčkáři i s nevidomými.  

 

2) Projednání a schválení Informativní zprávy o činnosti Poradního sboru RMB pro 

bezbariérové Brno 

Rossi krátce představila Informativní zprávu o činnosti PSpBB včetně zapracovaných 

připomínek zaslaných členy PS. Rossi k Informativní zprávě doplní bod č. 2 -  statistiku 

zaslaných podnětů na bezbariérové úpravy. Finální verze Informativní zprávy bude po 

dopracování rozeslána emailem a po domluvě schválena per rollam.  

 

 



 
Poradní sbor RMB pro bezbariérové Brno 

______________________________________________________________________________________________________ 

 
2 

Hlasování:  

Členové PSpBB většinou hlasů souhlasí se schválením Informativní zprávy o činnosti 

Poradního sboru RMB pro bezbariérové Brno per rollam. 

 

Úkoly:  

2.1. Rossi: dopracovat bod č. 2 Informativní zprávy a rozeslat finální verzi členům PSpBB 

2.2. všichni: schválit finální verzi per rollam 

 

 

3) Projednání a schválení Akčního plánu pro rok 2018  

 

Rossi představila dopracovaný akční plán včetně zapracovaných zaslaných připomínek.  

 

Akční plán pro rok 2018 – příloha č. 1 tohoto zápisu. 

Hlasování:  

Členové PSpBB většinou hlasů schválili Akční plán pro rok 2018, který tvoří přílohu č. 1 

tohoto zápisu. 

  

Připomínky:  

Sobol: nebylo by možné do akčního plánu dostat ještě chodník na rohu Údolní a Komenského 

náměstí, který je snížený pouze z jedné strany? – bude projednáno přímo s BKomem. 

Hladík: I zastávka Konečného náměstí směrem do centra je problematická.  

Rossi: Kdy se bude řešit rekonstrukce na Veveří? 

Holec: Veveří bude větší akce, ale ještě to bude asi trvat.  

Hladík: Veveří se nebude řešit dříve, než bude hotová Žabovřeská. 

Rossi: A nemá DPMB ve výhledu řešení situace s ostrůvky na Konečného náměstí? 

Holec: Ostrůvky nejsou ve výhledu, ale zkusí se prověřit možnou úpravu. 

Kutílek: Je potřeba mapovat parkovací místa v první polovině roku, když je v plánu rezidentní 

parkování?  

Hladík: Asi to není potřeba realizovat teď, když to bude řešeno v horizontu jednoho roku. 

Rossi: prověří rozsah ploch pro RP a zmapuje se zbytek – zóny až po úpravě.  

 

Úkoly:  

3.1. Holec: prověřit zajištění bezbariérovosti a snížení přístupu na tram zastávku 

(ostrůvek) na Konečného náměstí   

3.2. Rossi: zjistit, kde budou rezidentní zóny, vyžádat si podklady a následně řešit 

mapování parkovacích míst  

 

4) Projekt „Strategické nástroje pro utváření bezbariérového prostoru města“ 

 

Osman oznámil členům PSpBB získání grantu pro projekt „Strategické nástroje pro utváření 

bezbariérového prostoru města“. Požádal členy PS o spolupráci na tvorbě strategických 

nástrojů, aby mohl být vytvořen co nejlepší systém pro správu podnětů a řešení bariér ve 

městě.    

Projekt „Strategické nástroje pro utváření bezbariérového prostoru města“ – příloha č. 2 

tohoto zápisu. 
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5) Vyhodnocení ankety o umístění work-outového hřiště pro vozíčkáře v Brně  

 

Rossi představila výsledky ankety o umístění work-outového hřiště pro vozíčkáře v Brně. 

Suchý navázal na výsledky ankety a ukázal projekt sportovišť u Anthroposu, kde by bylo možné 

umístit work-outové hřiště pro vozíčkáře, zmiňuje dobrou dostupnost hřiště autem a 

plánovanou úpravu ostrůvků MHD, dále navrhuje, aby z tohoto setkání vzešla výzva na OŠMT 

MMB – vypracovat studii na umístění work-outových hřišť v Brně, zadání této studie by mělo 

projít PS.  

 

Výsledky ankety Realizace work-outového hřiště pro vozíčkáře v Brně – příloha č. 3 tohoto 

zápisu. 

 

Připomínky: 

Rabušicová: PS by měl výzvu na OŠMT MMB schválit  

Suchý: požádal členy PSpBB o spolupráci.  

Rossi: návrhy mohou vzejít i z PS, může to být společná záležitost.  

Sedlák: přikládá návrh na místo pro work-outové hřiště v Líšeňské rokli, zdůrazňuje dobrou 

dostupnost nízkopodlažní MHD a dobré umístění mezi ParaCENTRUMem Fenix a Ligou 

vozíčkářů. Areál hřišť je vybudovaný pro zdravé děti a tohle hřiště by se mohlo přidat. Bylo by 

dobré vstoupit do jednání s městskou částí a pokusit se s nimi diskutovat.  

Rossi: návrhy na vhodná místa je možné zasílat, je třeba si uvědomit, že hřiště jsou koncipovaná 

jako místa pro všechny sportující (nejedná se o hřiště na nichž mohou cvičit pouze 

handicapovaní, ale je potřeba mít dostatečné úpravy – kvalitní povrchy, přístupy, dostatečné 

prostory mezi prvky apod.  

 

Hlasování:  

Členové PSpBB většinou hlasů souhlasí se zasláním žádosti na OŠMT MMB – OŠMT 

MMB zpracuje analýzu ploch pro work–outové hřiště s možností realizace jednotlivých 

prvků pro cvičení vozíčkářů.  

 

 

6) Různé 

 

Revize úkolů z 5. setkání PSpBB:  

 

2.1. Všichni: zaslat tipy na objekty pro projekt „Brno je i moje město II“ Evě Rossi 

3.1. Všichni: do pátku 16. 2. 2018 poslat okomentovanou informativní zprávu 

4.1. Všichni: do pátku 16. 2. 2018 doformulovat a připomínkovat akční plán 

6.1. Rossi: zjistit vlastníka nemovitosti Provazníkova 22 

6.2. Viková: požádat o předložení schématu řešení rampy na adrese Provazníkova 22 

6.3. Medek: zjistit stav projektu rekonstrukce Dominikánského náměstí a jeho genezi  

6.4. Viková: poslat veškeré podklady k projektu rekonstrukce Dominikánského náměstí 

6.5. Antonovičová: vyjádřit se k projektu rekonstrukce Dominikánského náměstí 

 

Připomínky:  

6.1. Kutílek: zjistí vlastníka – správce objektu 
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6.3. Medek: informoval PS o stavu projektu rekonstrukce Dominikánského náměstí a jeho 

genezi.  

Rossi: jednání na KAM s Antonovičovou  - zapracování připomínek  

Medek: doplnil, že mají více projektů, ke kterým by bylo dobré se vyjádřit. 

Rossi: již 2x zaslána žádost na KAM o člena do PSpBB – bez odezvy 

Medek: OI MMB – doplnění do smluv – projekty města budou mít požadavek na konzultaci 

s odborníkem na bezbariérové řešení staveb. Vhodné vytvořit seznam osob, které se budou 

moci k těmto stavbám vyjádřit.  

 

Termín dalšího setkání PS: 25. 4. 2018 v 10 hod. v zasedací místnosti tajemníka č. 32, 

Dominikánské nám. 1 

 

Seznam úkolů:  

2.1. Rossi: dopracovat bod č. 2 Informativní zprávy a rozeslat finální verzi členům PSpBB 

2.2. všichni: schválit finální verzi per rollam 

3.1. Holec: prověřit zajištění bezbariérovosti a snížení přístupu na tram zastávku (ostrůvek) na       

Konečného náměstí   

3.2. Rossi: zjistit, kde budou rezidentní zóny, vyžádat si podklady a následně řešit mapování 

parkovacích míst 

6.1. Kutílek: zjistit vlastníka nemovitosti Provazníkova 22 

6.2. Viková: požádat o předložení schématu řešení rampy na adrese Provazníkova 22 

 

 

Zapsala:  

Mgr. Eva Rossi  

tajemník PSpBB  

ve spolupráci s Janou Línovou (stážistka na praxi) 

Dne 5. 3. 2018 

 

 

Příloha č. 1: Akční plán pro rok 2018  

Příloha č. 2: Projekt „Strategické nástroje pro utváření bezbariérového prostoru města“ 

Příloha č. 3: Výsledky ankety Realizace work-outového hřiště pro vozíčkáře v Brně 

  

 


