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Zápis z 5. setkání Poradního sboru RMB pro bezbariérové Brno 

 

Termín setkání: 1. 2. 2018 v 9,00 hodin 

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

Brna, 1. patro 

 

Účastníci:  viz prezenční list 

 
Program:  

1) projekt „Pěšky mezi generacemi“ (Mgr. Iva Machalová, Odbor dopravy)  

2) projekt „Brno je i moje město II“ – návrh 8 objektů pro videoprůvodce  

3) projednání a připomínkování informativní zprávy o činnosti PSpBB  

4) příprava a projednání akčního plánu pro rok 2018  

5) informování o financování bezbariérových úprav  

6) různé 

 

Zahájení: náměstek primátora Petr Hladík přivítal všechny přítomné 

 

1) Projekt „Pěšky mezi generacemi“  

Rossi v krátkosti představila projekt „Pěšky mezi generacemi“, na kterém spolupracují Odbor 

zdraví a Odbor dopravy. Cílem projektu je podpora pěší dopravy a analýza bariér v pěší dopravě 

především pro seniory, handicapované a rodiče s dětmi. ZMB na svém jednání dne 30.1.2018 

neschválilo podání žádosti do programu Státního fondu životního prostředí, proto nebude 

projekt na dnešním setkání prezentován. Nyní není další výzva, ale po dohodě s kolegy se 

pokračuje na dopracování projektu. Na poradním sboru bude projekt představen, až bude 

kompletní. Je snaha projekt předložit do další vhodné výzvy. 

 

 

2) Projekt „Brno je i moje město II“ -  návrh 8 objektů pro videoprůvodce 

Rossi informuje o pokračování projektu „Brno je i moje město“ pro rok 2018. Pro letošní rok 

bude cílem vytipovat dalších 8 objektů, pro které bude zpracován videoprůvodce. Mělo by se 

jednat o objekty celoměstského významu (příklad z minulého roku – plavecký bazén, 

Technické muzeum, Divadlo Reduta). O výběru objektů se bude diskutovat na příštím setkání.  

Připomínky:  

Osman: navrhuje najít nějaký dobře zpracovaný objekt a na něm ukázat, jak by měla být správně 

řešena bezbariérovost.   

Rossi: navrhuje třeba příklady sportovišť a parků (informace o mobiliáři, toaletách nebo 

povrchu).  

 

Úkoly: 

2.1. všichni: poslat tipy na vhodné objekty Evě Rossi. 

 

 

3) Projednání a připomínkování informativní zprávy o činnosti PSpBB 

Rossi představila všechny body informativní zprávy o činnosti PSpBB, ke kterým se mohou 

členové poradního sboru vyjádřit písemně emailem do pátku 16. 2. 2018.   
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Pracovní verze Informativní zprávy o činnosti PSpBB za rok 2017 v příloze zápisu. 

Připomínky:  

Dále se diskutovalo, jaké informace zahrnuje audit, který byl proveden na vybraných budovách. 

Antonovičová informovala o všech krocích auditu. Následně byla řešena přístupnost 

k jednotlivým auditním zprávám. Všechny zprávy jsou dostupné na vyžádání u Evy Rossi.  

 

Úkoly: 

3.1. všichni: do pátku 16. 2. 2018 doplnit a připomínkovat informativní zprávu – zaslat 

Rossi.  

 

4) Příprava a projednání akčního plánu pro rok 2018 

Eva Rossi představila náplň akčního plánu PSpBB pro rok 2018. Body byly diskutovány členy 

PSpBB a případně doplněny.  Především se diskutovala spolupráce odborů MMB, tak aby bylo 

možno do městských projektů zasahovat a konzultovat bezbariérovost pověřeným členem 

poradního sboru. Dále byl přidán bod navázání spolupráce s Policií ČR.   

Pracovní verze akčního plánu pro rok 2018 v příloze zápisu. 

 

Úkoly: 

4.1. všichni: do pátku 16. 2. doformulovat a připomínkovat akční plán – zaslat Rossi.  

 

5) Informování o financování bezbariérových úprav 

Rossi informovala o možnostech financování bezbariérových úprav a také o náročnosti procesu. 

Viková dodává, že problémem je velký okruh stanovisek, kterým musí projekt před realizací 

projít. Rossi dodává, že dobu projednávání a velký okruh stanovisek je možné zkrátit pouze 

v případě, že se jedná o údržbové práce. Je potřeba nastavit proces tak, aby se v následujících 

letech zkrátil. Probíhají jednání s Brněnskými komunikacemi, a.s. o možné spolupráci. 

 

6) Různé 

 

a) Poláček informuje o projektu, který vznikl ve spolupráci s DPMB - zkušební nainstalování 

indukční smyčky do vozu MHD. Nyní je potřeba získat povolení drážního úřadu a probíhá 

komunikace s výrobcem, který je ochoten přijet a konzultovat potřebné paramenty. 

V současnosti se tato technologie používá například v New Yorku nebo na Novém Zélandu. 

Eva Rossi k projektu dodává, že pilotně se smyčka nainstaluje do jednoho vozu hromadné 

dopravy a podle úspěšnosti by se řešilo osazení dalších vozů.  

b) špatný stav ostrůvku na ulici Křenová před Úřadem práce - zničené zábradlí. Antonovičová 

- DPMB o situaci ví, v plánu je oprava zničených částí zábradlí. 

c) problematicky řešené oblasti:  

- Hlavní nádraží - špatně řešené zábradlí jako vodící linie, 

- průjezd okolo nové zastávky Křenová -  automobily nevidí na přechod a chodci nevidí 

automobily.  

d) Viková předložila žádost občana na BKOM, který žádá o povolení výstavby přístupové 

rampy v domě na ulici Provazníkova 22. BKOM poprvé žádost zamítl a podruhé se na něj 

obrátil občan skrze zastupitele města.  

Připomínky: 
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Antonovičová navrhuje předložení schématu řešení, nad kterým může proběhnout další 

diskuse. Medek se zajímá o vlastnické vztahy u nemovitosti.  

Řešení:  

Předložení návrhu řešení a ověření vlastníka nemovitosti.  

 

Úkoly: 

6.1. Rossi: zjistit vlastníka nemovitosti na ulici Provazníkova 22. 

6.2. Viková: požádat o návrh schématu řešení. 

 

e) Viková předložila projekt rekonstrukce Dominikánského náměstí. Projekt má již stavební 

povolení a byl také vybrán zhotovitel DRS. V projektové dokumentaci je předepsáno, že se 

jedná pouze o drobné úpravy a vše co je součástí tohoto prostoru v něm také musí zůstat. 

Problém je s historickou dlažbou, která nesplňuje nároky na bezbariérovost.   

Připomínky: 

Antonovičová zmiňuje možnost položení žulových desek okolo historické dlažby, tak jak se 

to dělá jinde.  

Řešení: 

Medek zjistí na OI MMB stav projektu a jeho genezi.  

Antonovičová se k projektu vyjádří.  

Úkoly: 

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

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

6.5 Antonovičová: vyjádření k projektu rekonstrukce Dominikánského náměstí. 

 

 

Termín dalšího setkání PS: 1. 3. 2018 v 10 hod v zasedací místnosti Rady města Brna, 

Dominikánské nám. 1 

 

Seznam úkolů: 

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

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 

 

Zapsala:  

Mgr. Eva Rossi (tajemník PSpBB) ve spolupráci s Janou Línovou (stážistka na praxi) 

Dne 5. 2. 2018  

 

Příloha 1: Informativní zpráva o činnosti PSpBB za rok 2017 – pracovní verze 

Příloha 2: akční plán pro rok 2018 – pracovní verze 


