
 
Poradní sbor RMB pro bezbariérové Brno 

______________________________________________________________________________________________________ 

 
1 

 

Zápis z 8. setkání Poradního sboru RMB pro bezbariérové Brno 

 

Termín setkání: 20. 6. 2018 v 10,00 hodin 

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

Účastníci:   viz prezenční list 

 
Program:  

1) Plán zdraví města Brna – aktivity v oblasti odstraňování bariér, 

2) žádost o rozhovor pro stanovení strategických priorit postupného zpřístupňování města 

Brna, 

3) umísťování restauračních zahrádek, 

4) informace o rezidentním parkování, 

5) Evropský týden mobility 2018, 

6) různé. 

 

Zahájení: náměstek primátora Petr Hladík přivítal všechny přítomné. 

 

1) Plán zdraví města Brna – aktivity v oblasti odstraňování bariér 

Rossi představila strategický oborový dokument Plán zdraví města Brna 2018 – 2030, který 

obsahuje také akční plán 2018 – 2020. V akčním plánu jsou obsaženy aktivity na podporu 

zpřístupňování města a odstraňování bariér. Dokument byl schválen Zastupitelstvem města 

Brna na Z7/40 dne 19.6.2018. Plán zdraví města Brna 2018 – 2030 je ke stažení na 

https://www.brno.cz/fileadmin/user_upload/sprava_mesta/magistrat_mesta_brna/OZ/dokume

nty/Plan_zdravi_mesta_Brna_verze_final.pdf  

 

Přehled aktivit na podporu řešení přístupnosti a odstraňování bariér ve strategickém 

dokumentu Plán zdraví města Brna 2018 – 2030, Akční plán 2018 – 2020  – příloha č. 1 

tohoto zápisu. 

 

2) Žádost o rozhovor pro stanovení strategických priorit postupného zpřístupňování 

města Brna  

Rossi krátce uvedla projekt Strategické nástroje pro utváření bezbariérového prostoru města a 

předala slovo Robertu Osmanovi (řešitel projektu za GÚ MU). Osman oslovil členy PSpBB 

s žádostí o rozhovor, který by měl být jednou z prvních aktivit v tomto projektu a měl by 

zjišťovat priority jednotlivých členů a stanovit základní atributy následných aktivit. Členové 

PSpBB budou následně osloveni řešiteli projektu a budou stanoveny termíny rozhovorů dle 

domluvy. 

 

 

3) Umísťování restauračních zahrádek (podnět k řešení od p. Konečného) 

Rossi krátce shrnula dosavadní informace ohledně povolování a umísťování restauračních 

zahrádek, PSpBB byl v minulosti osloven s vyjádřením ke zpracované metodice – dle 

dostupných informací ale metodika nebyla schválena (stanovisko OPP k umísťování zahrádek) 

– zahrádky se povolují dle nastavených parametrů MČ.   

 

4) Informace o rezidentním parkování  

https://www.brno.cz/fileadmin/user_upload/sprava_mesta/magistrat_mesta_brna/OZ/dokumenty/Plan_zdravi_mesta_Brna_verze_final.pdf
https://www.brno.cz/fileadmin/user_upload/sprava_mesta/magistrat_mesta_brna/OZ/dokumenty/Plan_zdravi_mesta_Brna_verze_final.pdf
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Rossi krátce uvedla problematiku rezidentního parkování, shrnula současnou situaci 

s parkováním držitelů průkazu ZTP a ZTP/P v současnosti  a předala slovo zpracovateli 

návrhu – Ing. Matuzskové z BKomu.  

 

Ing. Matuzsková představila koncept rezidentního parkování, vysvětlila rozdílný přístup pro 

oblast nejužšího centra a okolí, osvětlila některé skutečnosti týkající se návštěvnického režimu 

v nejužším centru a přednesla možnosti pro vjezd a parkování držitelů průkazu ZTP a ZTP/P. 

V následné dlouhé a bouřlivé diskusi zaznělo několik návrhů na úpravu vjezdu i parkování pro 

tyto skupiny, zejména nutnost registrace pro tyto osoby, jednotlivé možnosti parkování a 

vjezdu. 

Vzhledem k náročnosti tématu bylo dohodnuto, že zpracovatelé vypracují návrhy pro úpravu 

vjezdu a parkování a zašlou tento návrh tajemníkovi sboru, který jej následně rozešle členům 

PSpBB k hlasování. Následně budou výsledky konzultovány s dalšími odborníky a 

zapracovány do návrhu dokumentu. Současně se zpracovatelé zavázali, že v horizontu několika 

měsíců zpracují data z RP v nejužším centru města a následně provedou analýzu, zda jsou 

kapacity parkování pro tyto skupiny dostatečné. 

 

Úkoly: 

4.1. Matuzsková: připravit alternativy pro vjezd a parkování v nejužším centru města 

4.2. Rossi: rozeslat členům PSpBB připravený návrh a reagovat na návrhy jednotlivých 

členů 

4.3. Matuzsková: zajistit zapracování návrhu do návrhu RP 

4.4. Matuzsková: následná analýza využitelnosti a efektivity parkování pro držitele ZTP 

a ZTP/P 

4.5. Rossi, Matuzsková: zpracovat informativní leták pro držitele průkazu ZTP a ZTP/P 

 

5) Evropský týden mobility 2018 

Rossi informovala členy PSpBB o zapojení do Evropského týdne mobility s aktivitou Brno 

bez bariér – dne 18.9.2018 v Björnsenově sadě. Partnery akce jsou ParaCENTRUM Fenix, 

HandMedia, Unie neslyšících Brno, Tyfloservis, Vodicí pes, z.s., Alfons – poradenské 

centrum VUT v Brně, Opus Lacrimosa.  

Podrobné informace o akci budou k dispozici na dalším setkání sboru v září 2018. 

 

6) Různé 

 

6.1.p. Sedlák, BO MMB  - řeší podnět otce pana XX (vozíčkáře), který přijal bezbariérový 

byt v jednom ze  tří domů s pečovatelskou službou na Hybešova 65b, s dotazem, zda 

město Brno uvažuje o  úpravě  alespoň jedné zastávky tramvaje buď na Václavské nebo 

Leitnerové, jež jsou obě bariérové pro vozíčkáře a navíc jsou příliš daleko od domů 

Hybešova 65a,b,c, kde bydlí převážně senioři nebo ZTP spoluobčané. 

 

6.2.umísťování dočasného dopravního značení – řada podnětů na chaotické a nesprávné 

umístění dočasného dopravního značení. Dle informací Ing. Vikové toto umísťují 

specializované firmy. 

 

6.3. Rossi informovala o jednání, které proběhlo u náměstka Hladíka s vedoucí OI ing. 

Jakubů, náměstkem Mrázkem – PSpBB bude mít možnost se prostřednictvím 

stanovených osob účastnit kontrolních dnů na stavbách a nahlížet do připravovaných 

PD. 
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6.4. Ing. Antonovičová informovala členy PSpBB o průběhu rekonstrukce Dominikánského 

nám. – díky účasti na kontrolních dnech bylo vyjednáno položení rovinné dlažby na ul. 

Veselé (náhrada za vějířky) a současně jsou konzultovány veškeré úpravy v oblasti 

bezbariérovosti, dosud není jednoznačně stanovena úprava dopravního značení v této 

oblasti (pěší zóna, zóna 30) 

 

6.5. Ing. Antonovičová informovala o problematických polepech prosklených zastávek v 

Brně – nedostatečné kontrastně vizuální označení  

 

6.6. Rossi informovala o mapování vyhrazených parkovacích stání v centru města – 

mapování provedli studenti GÚ MU – dosud zbývá domapovat území, kde probíhá 

rekonstrukce (Údolní – Grohova ….), následně budou data zkontrolována s daty 

poskytnutými z BKomu a zanesena v aktualizované podobě do Mapy přístupnosti Brna 

 

6.7. Rossi informovala, že proběhla 1. fáze mapování volebních místností– 24 městských 

částí odpovědělo (5 bez odpovědi – Kníničky, Líšeň, Medlánky, Nový Lískovec, 

Ořešín), s ohledem na časové možnosti bude provedeno 2. kolo mapování – vytipovaná 

místa budou zmapována odborníky a data budou zanesena do Mapy přístupnosti Brna. 

 

6.8.Antonovičová informovala o vydání Manuálu reklamy – manuál zohledňuje víceméně 

pouze vzhledové stránky reklamních poutačů, nezmiňuje vhodnost umístění s ohledem 

na OZP 

 

 

Úkoly: 

6.1. Holec: zjistit, zda se uvažuje o úpravě zastávek na Hybešova (Václavská nebo 

Leitnerova) 

6.2. Viková: zašle seznam firem, které umísťují dočasné dopravní značení 

 

 

Termín dalšího setkání PS: 14. 9. 2018 v 10 hod.  

 

Seznam úkolů:  

4.1. Matuzsková: připravit alternativy pro vjezd a parkování v nejužším centru města 

4.2. Rossi: rozeslat členům PSpBB připravený návrh a reagovat na návrhy jednotlivých 

členů 

4.3. Matuzsková: zajistit zapracování návrhu do návrhu RP 

4.4. Matuzsková: následná analýza využitelnosti a efektivity parkování pro držitele ZTP 

a ZTP/P 

4.5. Rossi, Matuzsková: zpracovat informativní leták pro držitele průkazu ZTP a ZTP/P 

6.1. Holec: zjistit, zda se uvažuje o úpravě zastávek na Hybešova (Václavská nebo 

Leitnerova) 

6.2. Viková: zašle seznam firem, které umísťují dočasné dopravní značení  

 

Zapsala:  

Mgr. Eva Rossi – tajemník PSpBB  

Dne 24. 7. 2018 


