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DATUM:  21.10.2021 v 10.00 hod 
 
ÚČASTNÍCI:  viz prezenční list 
VYHOTOVIL:  Mgr. Eva Rossi, tajemník PSpBB ve spolupráci s Bc. Jelenou Kucielovou  
 

ZÁPIS Z 24. SETKÁNÍ PORADNÍHO SBORU RMB PRO BEZBARIÉROVÉ BRNO 

 
PROGRAM JEDNÁNÍ:  
 

1. Konečný přehled bb úprav za rok 2021 a jejich financování (Rossi, E.), 

2. Podněty na bb úpravy pro rok 2022 (Rossi, E.), 

3. Návrh řešení podnětů OD MMB 

a) parkování ZTP 

b) přístupnost Hl. nádraží z podchodu od ulice Úzká,  

4. Projednání návrhu Akčního plánu pro odstraňování bariér 2022 a 2023 (Osman, R., Šerý, O.), 

5. Zkušební veřejný provoz webu PSpBB a jeho předání (Martínek, J.) 

6. Různé.  

PRŮBĚH JEDNÁNÍ:  

Rossi zahájila setkání PSpBB, omluvila předsedu  Mgr. Petra Hladíka pro jeho pracovní vytížení i další členy 
sboru, představila nové členy PSpBB – pana Lahodu z Komise dopravní RMB a pana Bielka z Brněnských 
komunikací, a.s. 
 

1) Konečný přehled bb úprav za rok 2021 a jejich financování (Rossi, E.) 
 
Rossi informovala členy PSpBB, že finanční prostředky z položky ORG 7540 Drobné bezbariérové úpravy 
(Podlimitní technické zhodnocení), které nebyly v letošním roce proinvestovány, nelze převést do příštího 
roku, ale budou použity na navýšení investic pro vybrané stavby, a zařazení dvou nových staveb viz příloha 
č. 1.  
 

Hlasování: 
Členové PSpBB většinou hlasů schválili bb úpravy za rok 2021 a jejich financování dle tabulky 
Bezbariérové úpravy 2021 ze dne 21.9.2021. 
 

Přehled BB úprav za rok 2021 ze dne 21.9.2021 – příloha č. 1 tohoto zápisu. 
 

2) Podněty na bb úpravy pro rok 2022 (Rossi, E.) 
 
Rossi představila jednotlivé podněty od občanů 
 

• přechody na Malinovském náměstí (Benešova-Divadelní, Rooseveltova-Mal. náměstí) 
Komentáře: 
Antonovičová: přechody se řešily s dopravní podnikem 
Lahoda: odsouvá se realizace stavby přednádraží – Benešova _Malinovského nám. 
Zajíček: týká se celé ulice Benešovy, v současné době by se to dalo realizovat v horizontu 4-5 let, udělat 
dočasné řešení 
Rossi: nevyhovující výstup/nástup na zastávce MHD před divadlem a přecházení kolejí  
Sedláček: prostor je ve správě DPMB i BKOMu 
Sedláček: lze položit asfalt v kolejišti 
 

• zastávka MHD Králova – lavička (instalace), Moravské náměstí – lavičky, zastávka Tábor, 
Rybkova – upravit nástup/výstup 
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Komentáře: 
Antonovičová: na Moravském náměstí instalovat lavička nelze, neboť je tam vyvýšený tramvajový ostrůvek, 
který by nesplňoval šířkové parametry, lavičky i přístřešek jsou z toho důvodu osazeny oboustranně na 
chodníku 
Zajíček: celý úsek Tábor by se měl rekonstruovat 
Rossi: zjistit tady horizont oprav    
Zajíček: zastávka Rybkova směr do centra - firma zpracovává projekt, je to stejný problém jako na 
Malinovského náměstí 
 

• ulice Hybešova  
Komentáře: 
Rossi: patří k nejčastějším podnětům 
Zajíček: zvážit případ od případu – Plotní trvala 12 let 
                                                         Solniční trvala 7 let 
Lahoda: problém v projednávání 
Rossi: navrhuji i tyto podněty dávat do doporučení pro RMB 
Janča: vypracovat studie 
Sedláček: dají se zmapovat zastávky MHD, kde je problém a opravit je z recyklovaného materiálu, aby to 
nevyšlo tak draze 
Zajíček: první fáze se dá vyřešit, ale ta druhá fáze není vhodná 
Osman: za 10-15 let rekonstrukce 
Janča: vhodné je jasné vyjádření priorit 
Sedláček: město by mělo rozhodnout, dopravní podnik se vyjádří jen ke změnám, zdali jsou změny v místě 
proveditelné či ne. Většina změn vyvolá změny v kolejišti. 
Osman: postup u priorit: nejprve do ISU, potom odborníkům a následně do RMB 
Zajíček: organizace mají také svoje priority, nejlépe dát do RMB. 
 

• Plotní – Zvonařka (ParacentrumFenix) 
Komentáře: 
Antonovičová: na stavbu jsem chodila, je tam hodně problémů, nebezpečné i pro nevidomé občany 
Zajíček: problémy se daly vyřešit v projektu 
Sobol: muselo by se chodit na jednání, o kterých bychom museli vědět 
Zajíček: škoda, že si město neumí samo koordinovat stavby 
Lahoda: já jsem cyklodopravu tady řešil v roce 2017 
Antonovičová: my jsme to řešili v roce 2019 
Osman: v takových to případech je jediná cesta tyhle podněty dávat na vědomí a schválení RMB, protože my 
si s tím neumíme poradit, jsme jen poradní sbor! 
Rossi: dáme stanovisko ke stavbě a předáme RMB k projednání 
 

• chodník ul. Ruda v Bystrci, ul. Foltýnova – přístup k objektu, ul. Obvodová 
Rossi: prověřit správu komunikací a navrhnout řešení 
 

• přechod pro chodce od konečné zastávky MHD Mifkova  
Rossi: prověřit správu komunikací a navrhnout řešení 
 

• zastávky MHD Celní – v obou směrech 
Komentáře: 
Sedláček: bude se opravovat celá ulice Vídeňská, stavební povolení je vydáno, čeká se na projekt, nebude 
jednoduché celou ulici opravit 
Rossi: zvážit, jestli neudělat jen zastávku MHD a poté celou ulici 
Sedláček: záleží na prioritách města 
Rossi: z našeho pohledu je doprava velmi důležitá 
Zajíček: zvážit doporučení pro RMB – priorita ze strany občanů  
 
Úkol:  

2.1. členové PSpBB: promyslet postup u priorit a opakujících se podnětů občanů na velké 
rekonstrukce 
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3) Návrh řešení podnětů OD MMB 
 

a) parkování ZTP 
Odbor dopravy obdržel podnět na umožnění parkování v systému rezidentního parkování také držitelům 
průkazu ZTP po dobu až dvou hodin na běžných stáních bez poplatku, na základě stupně invalidity. Odbor 
dopravy požádal PSpBB o stanovisko. 
 
Komentáře 
Antonovičová: stížnost je špatně postavená. 
Sobol: stupeň invalidity posuzuje lékař  
Antonovičová: konzultovala jsem s odborníky (Jiřičná) 
Antonovičová: vyhotovit analýzu využívání VPS pro ZTP/P 
Osman: v procesu musíme být na straně lidí s postižením, mít více parkovacích míst pro postižené klienty 
Lahoda: parkovací místa pro motorky, jsou umístěné tam, kde není dostatek prostoru pro motorové vozidlo 
Osman: dohromady je průkazů ZTP a ZTP/P přes 10 500 
Janča: přiklání se k provedení smysluplné analýzy 
 
Závěr: 
Členové PSpBB nemohou zaujmout jednoznačné stanovisko k danému problému, neboť posouzení 
invalidity je určené pro posouzení snížení pracovní schopnosti a nesouvisí s výhodami průkazů ZTP – 
ZTP/P. Pokud by se přistoupilo na variantu ZTP/P nebo III. stupeň invalidity, mělo by nějakým 
způsobem být ověřeno, zda žadatel opravdu tuto výhodu potřebuje (kdo a jak ověří?, je reálné 
zneužívání?). Stejné systémy/metodiky tj. výhody pro ZTP/P jsou používané ve velkých městech 
(Praha), mělo by to být jednotné. Vzhledem k tomu, že při zavádění rezidentního parkování byla 
přislíbena analýza vytíženosti vyhrazených parkovacích stání pro ZTP/P, doporučuje PSpBB vycházet 
ze závěrů této analýzy – pokud byla provedena – nebo provést tuto analýzu. 
 
b) přístupnosti hl. nádraží z podchodu od ulice Úzká  
 
Odbor dopravy MMB žádá PSpBB o posouzení problému bezbariérovosti Hlavního nádraží v Brně. Podnět 
popisuje problematickou přepravu mezi zastávkou Úzká a Hlavní nádraží v Brně, mimo jiné jde i o podchod 
pod Hlavním nádražím v Brně.  
 
Komentáře 
Rossi: plošina byla z podchodu odstraněna pro nefunkčnost 
Zajíček: řeší se majetkové záležitosti, které jsou velmi komplikované, budou se řešit soudně, město má v plánu 
podchod rekonstruovat, je zpracovaná studie 
Antonovičová: ideální by bylo vybudovat výtah 
 
Závěr: 
Členové PSpBB se jednomyslně shodli, že ideálním řešením by bylo vybudování výtahu z podchodu 
pod hlavním nádražím do nástupního podchodu k jednotlivým nástupištím. 
 

4) Projednávání návrhu Akčního plánu pro odstraňování bariér 2022 - 2023 (Osman, R., Šerý, O.) 
 

Šerý byl ze setkání omluven, Rossi představila ve stručnosti Akční plán pro odstraňování bariér 2022 - 2023 
a požádala členy PSpBB o kontrolu a případné připomínky. Vzhledem k termínům projednávání AP 2022-23 
v orgánech města bude finální znění dokumentu rozesláno členům PSpBB ke schválení per rollam emailem.   

 
Komentáře:  
Vrubel: Besední dům – zmizel signální pás, Antonovičová: prověří 
 

Členové PSpBB souhlasí se schválením dokumentu per rollam emailem. 
 
Úkol: 

4.1. členové PSpBB: kontrola dokumentu a následné schválení per rollam T: viz emailem s hlasováním 

 
 

5) Dokončení webu Poradního sboru (Martínek, J.) 
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Martínek představil web pro PSpBB – www.bezbarierovebrno.cz . Vyzval členy PSpBB, ke kontrole webu, 
zaslání připomínek apod. Jsou do něj zařazeny podněty i v českém znakovém jazyce. Web je přístupný 
uživatelům se zrakovým i sluchovým znevýhodněním – důležité informace budou zobrazeny i ve znakovém 
jazyce, bude i možnost podávat podněty ve znakovém jazyce.  
Web bude na konci roku předán OZ MMB, který bude dále zajišťovat jeho aktualizaci. 
 
Úkol: 

5.1. členové PSpBB: kontrola webu, připomínky T: průběžně 

 
6) Různé 

 
Standardy povrchů v MPR Brno 
Zajíček představil standardy pro městskou památkovou rezervaci, tento dokument: 
- stanovuje dlouhodobý koncept postupné obnovy povrchů a údržby stávajících povrchů veřejných prostranství 
v MPR Brno,  
- stanovuje dlouhodobý koncept postupné obnovy povrchů v esteticky kvalitních a zároveň trvanlivých 
materiálech a řešeních, které přispějí k atraktivitě města a zároveň zvýší funkčnost zpevněných ploch,  
- definuje standardy souvisejícího mobiliáře a technických prvků, které jsou nedílnou součástí návrhu povrchů,  
- je platný na území Městské památkové rezervace Brno,  
- je platný pro realizaci ucelených funkčních celků, nevztahuje se na lokální opravy stávajících povrchů, 
- je určený všem subjektům plánujícím investici, jejíž součástí je zásah do zpevněných ploch uvnitř MPR Brno. 
 
Úkol:  

6.1. členové PSpBB: projít a připomínkovat metodiku standardů povrchů v MPR Brno prostřednictvím 
ISu T: bezodkladně 

 
 

Termín dalšího setkání PSpBB: 9.12.2021 v 10 hod. v zasedací místnosti tajemníka č. 32, Dominikánské 
nám. 1 

 
 
Seznam úkolů: 
 

2.1. členové PSpBB: promyslet postup u priorit a opakujících se podnětů občanů na velké 
rekonstrukce 
4.1. členové PSpBB: kontrola dokumentu a následné schválení per rollam T: viz email s hlasováním 
5.1. členové PSpBB: kontrola webu, připomínky T: průběžně 
6.1. členové PSpBB: projít a připomínkovat metodiku standardů povrchů v MPR Brno prostřednictvím 
ISu T: bezodkladně 

 
Zapsala:  
Mgr. Eva Rossi (tajemník PSpBB) ve spolupráci s Bc. Jelenou Kucielovou 
Dne 22.10. 2021 

http://www.bezbarierovebrno.cz/


Magistrát města Brna 

Odbor zdraví 

 

 

 

Magistrát města Brna | Odbor zdraví 

Dominikánské náměstí 3 | 601 67  Brno | www.brno.cz 

1 

DATUM:  21. 09. 2021 
 
VYHOTOVIL:  Eva Rossi 
 

BEZBARIÉROVÉ ÚPRAVY 2021 

 
ORG 3078 Generel přístupnosti města (odstraňování bariér)       10,000.000 Kč 
 

A) zajištění financování níže uvedených akcí (ZMB 22. 6. 2021):  
 
1) ORG 2264 Královo Pole, nádraží – doplnění vodicích linií (realizace stavby)    1,950.000 Kč    BKOM 
2) ORG 2201 Ul. Kuršova, Teyschlova – 2 místa pro přecházení (PD + realizace stavby)          400.000 Kč    BKOM 
3) ORG 2200 Bělohorská – Ostravská, úprava přechodu pro chodce (realizace stavby)        92.000 Kč    BKOM 
4) ORG 2199 Ul. Vejrostova, Fleischnerova, úprava přechodu pro chodce (PD a realizace stavby)        200.000 Kč    BKOM 
5) ORG 2198 Ul. Pellicova – bezbariérové úpravy (PD a realizace stavby)       790.000 Kč    BKOM 
6) ORG 7540 Drobné bezbariérové úpravy (Podlimitní technické zhodnocení) (realizace max.do 40 tis.)  500.000 Kč    BKOM 
7) ORG 2197 Zastávky Hrnčířská – bezbariérové úpravy zastávek MHD (dotace DPMB)  3,500.000 Kč    DPMB 

CELKEM            7,432.000 Kč 
 

B) zajištění financování níže uvedených akcí (ZMB 7.9.2021):  
 

ORG 2201 Ul. Kuršova, Teyschlova – 2 místa pro přecházení (2021 PD + realizace stavby)          300.000 Kč (navýšení CRN na 700 tis. Kč) BKOM 
8) ORG 2167 Bezbariérová úprava chodníku Kosmonautů – Kroupova (2021 PD + 2022 realizace st)      80.000 Kč (CRN 350 tis. Kč)  BKOM  
9) ORG 2166 Ul. Karpatská – úprava místa pro přecházení (2021 PD + 2022 realizace stavby)      80.000 Kč (CRN 350 tis. Kč)  BKOM 
10) ORG 2171 ul. Rotalova – Elgartova – místo pro přecházení (2021 realizace stavby)      300.000 Kč     BKOM  
11) ORG 2165 Bezbariérová úprava – Zastávka Tábor směr Komín (dotace DPMB)   1,500.000 Kč    DPMB 

CELKEM            2,260.000 Kč 
 

C) zajištění financování níže uvedených akcí (ZMB 12.10.2021) 
 

ORG 2264 Královo Pole, nádraží – doplnění vodicích linií (realizace stavby)           254.000 Kč (navýšení CRN na 2 300 tis.Kč) BKOM 
12) ORG 2150 Ulice Těsnohlídkova – úprava přechodu pro chodce (realizace stavby)          105.000 Kč    BKOM 
13) ORG 2151 Vranovská – Jilemnického, úprava přechodu pro chodce (realizace stavby)   101.000 Kč    BKOM  
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(bude převedeno z ORG 7540 Podlimitní technické zhodnocení) 
 

  
D) financování z ORG 7540 § 2212 Podlimitní technické zhodnocení (Drobné bezbariérové úpravy)  

14) zastávka Malinovského nám. ve směru do Řečkovic – doplnění hmatné dlažby (2021)    40.000 Kč    
ORG 2264 Královo Pole, nádraží – doplnění vodicích linií (realizace stavby)    254.000 Kč 
ORG 2150 Ulice Těsnohlídkova – úprava přechodu pro chodce (realizace stavby)   105.000 Kč 
ORG 2151 Vranovská – Jilemnického, úprava přechodu pro chodce (realizace stavby)  101.000 Kč 
 

E) PŘEVOD DO 2022: 
- zbývající finanční prostředky z ORG 3078 ve výši 308.000 Kč přesunout do SRR 
CELKEM převod do 2022          308.000 Kč 
 

F) prověření staveb a příprava k financování v roce 2022: 
 
1) ORG 2167 Bezbariérová úprava chodníku Kosmonautů – Kroupova (realizace stavby)     270.000 Kč (CRN 350 tis. Kč)   BKOM  
2) ORG 2166 Ul. Karpatská – úprava místa pro přecházení (realizace stavby)       270.000 Kč (CRN 350 tis. Kč)  BKOM 
3) Žerotínovo nám. – bezbariérové úpravy (PD + realizace) 
4) ul. Kotlářská – bb úpravy zastávek trolejbusu Konečného nám. (PD + realizace) 
5) ul. Dačického – oprava povrchu chodníku + parkovací dorazy (PD + realizace) 
6) Bezbariérová úprava vstupu do budovy PdF MU Poříčí 9 (prověření stavu) 
7) ul. Terezy Novákové – přechod (pozn. v návaznosti na výstavbu bytových domů) (PD) 

 
 

G) projednání s OD MMB – zda je možná realizace 
1) přechody Hněvkovského, Černovická 


