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Zápis ze 7. setkání Poradního sboru RMB pro bezbariérové Brno 

 

Termín setkání: 25. 4. 2018 v 10,00 hodin 

Místo setkání:  Nová radnice, Dominikánské nám. 1, zasedací místnost tajemníka č. 32 

Účastníci:   viz prezenční list 

 
Program:  

1) vypořádání úkolů 6. setkání PSpBB,  

2) doplnění návrhu konkrétních bezbariérových úprav pro rok 2018,  

3) umístění a vybudování work-outového hřiště pro vozíčkáře v Brně v roce 2018,  

4) projednání bezbariérových úprav,  

5) různé. 

 

Zahájení: Eva Rossi přivítala všechny přítomné. Z důvodu nepřítomnosti předsedy a 

místopředsedy PSpBB byla jako předsedající toho setkání zvolena Eva Rossi.  

 

1) Vypořádání úkolů 6. setkání PSpBB 

 

 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 

Připomínky: 

2.1. úkol trvá 

2.2. úkol trvá 

3.1. V současné době není možné zajistit bezbariérovost zastávky na Konečného náměstí 

směrem do centra města z důvodu absence přechodu pro chodce. Pokud na zastávce vznikne 

přechod pro chodce, bude možné řešit následně bezbariérové úpravy zastávky.  

3.2. Doposud nejsou k dispozici finální podklady pro vymezení rezidentních zón. Studenti již 

začali s mapováním bezbariérových parkovacích míst.   

6.1. Vlastníkem nemovitosti na ulici Provazníkova 22 je statutární město Brno, městská část 

Brno-sever.  

6.2. PS bylo předloženo schéma rampy. Žadatel získal zvláštní stanovisko a rampa bude 

realizována na vlastní náklady žadatele.  

 

2) Doplnění návrhu konkrétních bezbariérových úprav pro rok 2018  

Vybraných 6 bezbariérových úprav z minulého setkání PS bylo projednáno s BKOMem 

Všechny návrhy byly zapracovány s výjimkou ulice Bělohorské - zastávka MHD Podstránská. 

Zastávka si vyžaduje komplexní řešení s velkými stavebními úpravami. Dále bylo BKOMem 

navrženo 5 nových akcí, které jsou již připraveny a mohly by se v roce 2018 realizovat - byly 

projednány a schváleny náměstkem Hladíkem. BKOM přidá 1 mil. Kč na tyto bezbariérové 

úpravy, čímž se rozpočet pro rok 2018 navýšil na 11 mil. Kč. Rossi představila PS všechny 

nové návrhy. Antonovičová již první z návrhů připomínkovala. Všechny návrhy jsou 

k dispozici na vyžádání u Evy Rossi. 
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Připomínky:  

Osman: Co se stane s návrhem, který byl vyřazen a jak BKOM vybíral nové akce? 

Rossi: Jsou to dlouhodobě plánované aktivity, které jsou ve stádiu schopném realizace 

v tomto roce. Vybírali akce, ve kterých úprava napomůže bezbariérovosti a zároveň takové 

lokality, které jsou navázány na bezbariérové trasy. Vyřazená zastávka Podstránská je 

zařazena do zásobníku a postupně se začne realizovat. Vyžaduje ovšem komplexní řešení, 

takže realizace bude pravděpodobně provedena až společně s nějakou úpravou, která v této 

lokalitě bude probíhat. Pro příští rok by bylo vhodné část peněz z rozpočtu vyčlenit na 

realizaci a část na projektovou přípravu. 

 

3) Umístění a vybudování work-outového hřiště pro vozíčkáře v Brně v roce 2018  

Rossi informovala PS o požadavku sportovního areálu U hrocha na OŠMT MMB na realizaci 

work-outového hřiště. Realizace by tak mohla proběhnout již v letošním roce, jinak budou 

pouze doplněny prvky do stávajících hřišť. Hřiště bude navíc realizováno stejně jako work-

outové hřiště v Hluboké nad Vltavou. Hřiště se nachází na poměrně vytížené trase s dobrou 

přístupností a disponuje bezbariérovou toaletou. Rossi společně s Antonovičovou zde provedou 

audit a zmapují přístupnost MHD k hřišti.  

Připomínky:  

Osman: Chtějí si to realizovat na vlastní náklady? 

Rossi: Žádají dotaci od města, takže ten návrh zde jen představuji.  

 

4) Projednání bezbariérových úprav  

Rossi představila podněty na bezbariérové úpravy zaslané od začátku roku. Dále upozorňuje, 

že do léta by měl být sestaven seznam na přípravu investic pro příští rok.  

 

a) Stará osada: Antonovičová a Konečný upozorňují, že na Staré osadě dochází k úpravám 

parku, které zasahují do nástupiště. Do míst určených pro vodící linie jsou umístěny lavičky, 

zastávka a kuřárna. Eva Rossi již kontaktovala starostu městské části, jenž poukázal na 

nemožnost zásahu do stavby. Rossi dále bude pokračovat v komunikaci s městskou částí a 

vyzve ji k předložení veškerých podkladů k realizaci stavby.  

 

b) Osazení hlasového majáčku na Staré osadě: Je potřeba zvážit vhodné umístění.  

Připomínky: 

Rossi: Je plánována nějaká úprava na Staré osadě? 

Medek: Netuším, ale pokusím se to zjistit. 

Antonovičová: Navrhuje konzultaci s místostarostou městské části. Dále také upozorňuje na 

nutnost doplnění kontrastních prvků. 

 

c) Obrubník Komenského náměstí a Údolní ulice: bude projednáno s BKomem 
 

d) Zastávka před Moravskou zemskou knihovnou: Rossi s Antonovičovou v minulosti 

zpracovali studii na celou Kounicovu ulici, stálo by za zvážení znovu otevřít tento záměr a 

aktualizovat projektovou dokumentaci. Návrh byl schválen. Ing. Albrechtová (OI) loni 

nabízela oprášení tohoto záměru. Bylo by dobré zjistit, jestli by to šlo také letos. 

Připomínky:  

Antonovičová: Bylo by dobré společně vyřešit také napojení k budovám kancelářského 

komplexu Šumavská.  

Sobol: Komu patří ty budovy? 

Antonovičová: Soukromému investorovi a je tam spousta chyb (např. chybí reflexní prvky,…) 
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Rossi: jedná se soukromého developera, nejjednodušší by bylo kontaktovat finanční úřad, který 

sídlí v těchto špatně řešených prostorách. 

Řešení: Rossi se společně s Antonovičovou dohodnou, koho budou dále kontaktovat. Zapracují 

se návrhy BKOMU, aby se mohlo začít pracovat.  

 

e) Snížení nájezdů na přechody pro chodce na náměstí Míru: 

Připomínky:  

Antonovičová: Celá Údolní se začne opravovat, za 3-4 roky budou nahoře na náměstí Míru.  

Rossi: Pokud se jedná o malou investici a oprava je plánovaná za dlouho, je třeba úpravy udělat 

hned. Pokud se bude oprava dělat za 1-2 roky, nemá cenu to řešit teď. 

 

f) Stezka od Kociánky k Tescu, Kauflandu, plaveckému bazénu a Bobycentru: podnět byl 

přeposlán na OD MMB, kde je v řešení. Podnět se ponechá v seznamu akcí PSpBB a bude 

nadále monitorován. Bude potřeba pohlídat v zadání projektu hledisko bezbariérovosti. 

Připomínky:  

Antonovičová: K bazénu nevede žádná bezpečná trasa. 

Rossi: vyřešit také vstup na terasu bazénu, nicméně by se zde měl realizovat nějaký aquapark. 

Medek: připravuje se záměr - ještě není zpracované a teprve to půjde do Rady na schválení. 

 
g) Zastávka Ořechovská: na zastávku je přístup pouze schody z podchodu 

Připomínky: 

Rossi: Shledává jediné východisko ve vybudování výtahu, ale tohle řešení teď není v našich 

silách. 

 

h) Rekonstrukce přechodu pro chodce u Hlavního nádraží: problémový povrch, ale území se 

bude upravovat celé. Cílem je zjistit stav projektu. 
Připomínky: 

Antonovičová: Studie k přednádražnímu prostoru je již schválená, ale projekt je starý, chybí 

tam varovné pásy. 

 

i) Přístup na zastávku Tylova: zastávka je upravená, ale není možné se z ní dostat jinak než 

podchodem se schody. V tuto chvíli to není řešitelné, zastávka si vyžaduje komplexní 

rekonstrukci. Podnět bude dále ponechán v zásobníku návrhů.  

 

j) Ulice Vídeňská: 

Rossi zatím tento podnět neprostudovala, na příštím setkání o něm informuje PS. Navrhovatel 

v podnětu upozorňoval na 2 krizová místa na Vídeňské ulici.  
Připomínky: 
Kneslová: V současnosti se řeší studie na Vídeňskou ulici na OD MMB. 

  

Úkoly: 

4.1. Medek: zjistit plánované úpravy na Staré osadě 

4.2. Medek: zjistit u Ing. Albrechtové znovu otevření záměru na ulici Kounicova 

4.3. Medek: zjistit realizaci na náměstí Míru a časový horizont realizace 

4.4. Medek: zjistit stav projektu rekonstrukce prostoru před Hlavním nádražím 
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5) Různé 

a) Databáze investičních záměrů: 

Osman: Existuje databáze investičních záměrů? 

Medek: Plánuje se, zatím ve fázi přípravy - bude se objevovat přímo v mapě, do teď se to dělalo 

ručně, teď se to po schválení bude objevovat automaticky, do GISu začínají vkládat podklady. 

Rossi: To bychom si mohli zažádat o přístup.  

Medek: ing. Albrechtová si vede ještě svojí osobní evidenci  

Osman: Už teď existuje tabulka? Je to veřejné? 

Medek: Myslím, že by to mohlo být v budoucnu veřejné. 

 

b) Další podněty pro bezbariérové úpravy: 

Rossi dále informovala PS o dalších podněty pro bezbariérové úpravy: zastávka MHD před 

Janáčkovým divadlem, Mendlovo náměstí.  

Rossi: Je možné s Mendlovým náměstím něco dělat? Bude se tam něco dít? 

Medek: Už se to řeší strašně dlouho, především by se musely vyřešit majetkoprávní vztahy.  

Osman: Nedaly by se tam doplnit alespoň drobné prvky?  

Rossi: Ověřím to a zařadím mezi podněty.  

  
c) Dominikánské náměstí: 

Antonovičová: Není stále jasné, jaké povrchy budou použity. Již jsem k projektu psala 

vyjádření. Povrch, který je v plánu, není vhodný pro většinu lidí. Požadovala jsem jednu 

průchozí trasu s rovinnou dlažbou. Architekt Mikulášek slíbil, že projektant to zapracuje do 

projektu a ozve se. Navíc stavební povolení je úplně na jinou stavbu.  

Osman: Dá se v této fázi s tím něco dělat? 

Viková: Vzhledem k tomu, že již platí smlouva, je dost pravděpodobné, že už se situací nepůjde 

nic udělat.  

Medek: Pokusí se zjistit informace o projektu.  

 
d) Rekonstrukce zastávka Masná – ul. Křenová: 

Antonovičová: Bude se dál rekonstruovat celá Křenová nebo jen část? 

Kneslová: Má se dělat jen část.  

Antonovičová: Není to bezpečně zpracované.  

Rossi: Antonovičová se vyjádří k projektu rekonstrukce Křenové ulice. 

 

e) Koordinace dopravních staveb: 

Antonovičová: Koordinuje někdo dopravní stavby? Dalším problémem je Zábrdovický most. 

Dostala jsem vyjádření, že se tím nikdo nezabývá. 

Medek: Bohužel to pravda je. Není nikdo, kdo by se tím zabýval. 

Kneslová: Teď máme projekt, dříve koordinace probíhala, teď se to zase začíná nastartovávat  

Antonovičová: Lidi na vozíku, nevidomí se tam nedostanou vůbec. 

Rossi: komunikace s DPMB - návaznost bezbariérových tras na náhradní dopravu.  

Medek: Navrhuje vznesení podnětu do vyšších sfér, aby se vyčlenil člověk, který bude mít na 

starost koordinaci.  

Viková: BKOM má v plánu řešení této situace. Je vyčleněna jedna paní, která by to měla dělat, 

ale to není práce pro jednoho člověka.  

Sedlák: PS by měl mít přesah a je třeba zvát ty lidi na setkání PS. 

Rossi: Uvažovala o tom zařadit pravidelné vstupy na sněm starostů, ale nenahradí to 

komunikaci na konkrétní akci s městskou částí. Spíše budou vědět, že PS funguje.  

Sedlák: Alespoň by se to posunulo o kousek, takhle o nás neví a tam pak vznikají problémy. 
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Rossi: Předcházeli by problémům se zbytečně proinvestovanými financemi. 

Viková: Nedalo by se s NIPI spolupracovat, aby věděli, že existujeme? 

Sobol: NIPI to ví, ale je to skupina nezávislých konzultantů. 

Antonovičová: Stanovisko NIPI má nulovou hodnotu, stavební úřad nese zodpovědnost. 

Viková: Řada lidí na stavebním úřadě nemá ani základní povědomí o bezbariérových prvcích. 

Rossi: Nabídneme znovu konzultace konzultantům, zhotovitelům a znovu i stavebnímu úřadu. 

Řešení: Navrhne se znovu konzultace stavebnímu úřadu, konzultantům i zhotovitelům. 

 

f) Plán Zdraví města Brna: 

Rossi informovala PS o přípravě plánu Zdraví města Brna. Návrhová část zatím není schválená. 

Akční plán sestává ze čtyř hlavních oblastí. Vzniklá opatření budou představena na příštím PS. 

Do akčního plánu byly zaneseny činnosti PS, konzultační činnosti, aktivity ke zpřístupnění 

veřejných prostranství, aby byla funkce PS zanesena do velké strategie města.  

 

g) Program mobility – rekonstrukce škol: 

Antonovičová: Do programu mobility je možnost zařadit rekonstrukci škol, je škoda, že město 

Brno tam zatím nic nemá. 

Rossi: Napíše na OŠMT MMB, aby je informovala. 

 

Úkoly: 

5.1. Medek: zjistit realizaci databáze investičních záměrů a pro koho bude přístupná 

5.2. Medek: zjistit informace k rekonstrukci Dominikánského náměstí 

5.3. Rossi: komunikace s DPMB řešení návaznosti bezbariérových tras na náhradní 

dopravu 

5.4. Rossi: informovat OŠMT MMB o možnostech programu mobility  

 

 

Termín dalšího setkání PS: 20.6.2018 v 10 hod.  

 

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 

4.1. Medek: zjistit plánované úpravy na Staré osadě 

4.2. Medek: zjistit u Ing. Albrechtové znovu otevření návrhu na ulici Kounicova 

4.3. Medek: zjistit realizaci na náměstí Míru a časový horizont realizace 

4.4. Medek: zjistit stav projektu rekonstrukce prostoru před Hlavním nádražím 

5.1. Medek: zjistit realizaci databáze investičních záměrů a pro koho bude přístupná 

5.2. Medek: zjistit informace k rekonstrukci Dominikánského náměstí 

5.3. Rossi: komunikace s DPMB řešení návaznosti bezbariérových tras na náhradní 

dopravu 

5.4. Rossi: informovat OŠMT MMB o možnostech programu mobility  

 

Zapsala:  

Mgr. Eva Rossi  

tajemník PSpBB ve spolupráci s Janou Línovou (stážistka na praxi)  

Dne 11. 5. 2018 


