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Zápis z 9. setkání Poradního sboru RMB pro bezbariérové Brno 

 

Termín setkání: 14. 9. 2018 v 10,00 hodin 

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

Účastníci:   viz prezenční list 

 
Program:  

1) informace o rezidentním parkování pro držitele průkazu ZTP a ZTP/P, 

2) informace o připomínkování Rukověti tvorby veřejného prostranství (zpracovatel 

KAM), 

3) příprava „živé knihovny“ (Robert Osman), 

4) činnost PSpBB v průběhu volebního období, 

5) Brno bez bariér (Evropský týden mobility 2018), 

6) průběh jednání sboru a doplnění zprávy o činnosti, 

7) různé. 

 

Zahájení: náměstek primátora Petr Hladík přivítal všechny přítomné a informoval členy o 

pojednávání Rukověti tvorby VP a důležitosti našich připomínek k tomuto dokumentu. 

V případě, že připomínky nebudou v dokumentu zohledněny, navrhne stažení dokumentu 

z projednávání. 

 

1) informace o rezidentním parkování pro držitele průkazu ZTP a ZTP/P 

Rossi představila výsledný návrh zapracovaný do RP: v krátkosti – v oblasti s omezeným 

vjezdem je povolen vjezd držitelům průkazu ZTP a ZTP/P, k vjezdu je nutné se registrovat 

v systému; parkování pro ZTP na vyhrazených parkovacích stáních pro ZTP a ZTP/P; 

parkování pro ZTP/P na vyhrazených místech pro ZTP a ZTP/P + 3 hodiny parkování na 

kterémkoli místě pro rezidenty a abonenty.   

Pro informování o této problematice byl vytvořen informační leták – viz příloha 1. 

 

Leták Nový systém parkování v Brně – Pravidla pro držitele průkazu osoby se zdravotním 

postižením ZTP a ZTP/P v novém systému parkování v Brně a v oblasti s omezeným vjezdem – 

příloha č. 1 tohoto zápisu. 

 

2) informace o připomínkování Rukověti tvorby veřejného prostranství (zpracovatel 

KAM)  

Rossi informovala členy sboru o průběhu připomínkování Rukověti tvorby VP, který 

zpracovává KAM:  

- v průběhu června 2018 byl PSpBB osloven k podávání připomínek k tomuto 

dokumentu,  

- 19. 7. 2018 byl členům PSpBB zaslán email s pracovní verzí dokumentů a výzvou na 

podávání připomínek do 13.8.2018, členové PSpBB se k dokumentu vyjádřili,  

- 16. 8. 2018 byl celý soubor připomínek zaslán zpracovatelům (KAM),  

- 30. 8. 2018 se uskutečnila společná schůzka se zpracovateli, které se zúčastnili členové 

PSpBB, kteří se aktivně zapojili do připomínkování dokumentu a za KAM – Michal 

Sedláček, David Mikulášek a David Zajíček. Na schůzce se dohodlo, že PSpBB bude 

spolupracovat na dokumentu a formuluje připomínky do konkrétních kapitol.  
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- 3. 9. 2018 proběhla schůzka na Teireziasu, které se mohli účastnit všichni členové 

PSpBB a na které se jasně formulovalo doplnění dokumentu,  

- 4. 9. 2018 byly tyto odeslány na KAM k dopracování (viz příloha).  

S KAM jsme dohodnuti, že finální verze dokumentu bude členům PSpBB zaslána ke kontrole 

před projednáváním v Radě města Brna.   

 

připomínky k Rukověti tvorby veřejného prostranství – příloha č. 2 tohoto zápisu. 

 

 

3) příprava „živé knihovny“ (Robert Osman) 

Rossi krátce informovala o projektu „živé knihovny“ a předala slovo Osmanovi. Osman 

představil projekt „živé knihovny“ viz příloha. 

„Živá knihovna“ by vytvářela diskusní prostor pro členy PSpBB, odborníky i veřejnost – 

neklade nároky na čas členů PSpBB (je zájmovou záležitostí s výjimkou situací, kdy budou 

přizvání jako odborníci) – návrhy vhodných časů a frekvence pořádání bude v dotazníku, který 

bude členům rozeslán emailem pro zjištění preferencí. 

 

 projekt „živé knihovny“ – příloha č. 3 tohoto zápisu. 

 

 

4) činnost PSpBB v průběhu volebního období 

Rossi informovala členy PSpBB, že činnost sboru není volbami ovlivněna – sbor nadále funguje 

a pouze po volbách bude znovu zvolen člen ZMB a zástupce za Sněm starostů, předsedou se 

automaticky stává rezortní náměstek.  

 

5) Brno bez bariér (Evropský týden mobility 2018) 

Rossi upřesnila informace o průběhu akce Brno bez bariér (v rámci Evropského týdne mobility) 

dne 18.9.2018 v Björnsenově sadě, představila jednotlivé aktivity a pozvala členy. Partnery 

akce jsou ParaCENTRUM Fenix, HandMedia, Unie neslyšících Brno, Tyfloservis, Vodicí pes, 

z.s., Alfons – poradenské centrum VUT v Brně, Opus Lacrimosa.  

 

6) průběh jednání sboru a doplnění zprávy o činnosti 

 

6.1. Průběh jednání sboru: 

Rossi informovala členy PSpBB o dalších možnostech jednání PSpBB, a to zejména z časových 

důvodů (někdy je potřeba některé otázky prodiskutovat dříve, než proběhne další setkání sboru) 

a proto: 

  

A) v případě potřeby je možné dokumenty či podněty připomínkovat emailem a také o nich 

hlasovat či schvalovat je emailem (per rollam) 

Hlasování:  

Členové PSpBB většinou hlasů souhlasí s možností připomínkovat dokumenty či podněty 

emailem a hlasovat o nich či je schvalovat per rollam. 

  

B) je možné svolat „mimořádné“ setkání – setkání se člen PSpBB může osobně zúčastnit, 

nebo k němu zaslat připomínky; pokud se nedostaví, ani nezašle připomínky (případně 
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neinformuje tajemníka, že k tématu připomínky má, ale z časových důvodů je zašle 

později) má se za to, že se k tématu nechce/nemá potřebu vyjádřit a názor i menšího počtu 

členů PSpBB se bere za názor většiny tzn. za názor PSpBB.  

Hlasování:  

Členové PSpBB většinou hlasů souhlasí s možností svolávat z časových důvodů 

„mimořádná“ setkání. Setkání se člen PSpBB může osobně zúčastnit, nebo k němu zaslat 

připomínky; pokud se nedostaví, ani nezašle připomínky, případně neinformuje 

tajemníka, že k tématu připomínky má, ale z časových důvodů je zašle později; má se za 

to, že se k tématu nechce/nemá potřebu vyjádřit a názor i menšího počtu členů PSpBB se 

bere za názor většiny tzn. za názor PSpBB. 

 

Současně se pro následující jednání stanovuje, že se vždy před příspěvkem (i v diskusi) uvede 

příjmení řečníka.  

 

6.2. Doplnění zprávy o činnosti PSpBB:  

Rossi navrhuje doplnit Informativní zprávu o činnosti PSpBB ze rok 2017 o aktivity do 9/2018 

a to zejména z důvodu voleb (RMB dostane ucelenou zprávu o činnosti jeho poradního orgánu 

za celou dobu jeho působení tedy za období 3/2017 – 9/2018). Zpráva bude Radě města 

předložena v říjnu 2018. Členové PSpBB obdrží finální návrh kompletní zprávy k schválení 

emailem před jejím předložením. 

 

Hlasování:  

Členové PSpBB většinou hlasů souhlasí s doplněním informativní zprávy a předložením 

RMB Informativní zprávy o činnosti PSpBB za období 3/2017 – 9/2018. 

 

 

7) Různé 

Z důvodu neúčasti Ing. Antonovičové pouze v krátkosti informace o probíhajících akcích: 

7.1.Dominikánské nám: účast na kontrolních dnech, dořešení vstupu do Jalty (přes ujištění 

náměstka Mrázka a vedoucí investičního odboru se řešilo teprve nyní). Dobrá spolupráce 

se všemi zúčastněnými.  

7.2.Moravské nám. - úprava povrchů po výkopech parovodu: kontrola s projektantkou, 

následně s p. Konečným/Tyflocentrum, dle potřeby nevidomých uživatelů bude hmatná 

dlažba doplněna. U lázní na Rašínové příčný sklon chodníku 10% (!!), možnost úpravy 

prověří BKOM  

7.3.Poliklinika Zahradníkova: účast na výrobních výborech, v podstatě hotova dokumentace 

pro staveb. povolení, zapracovány všechny požadavky na bezbariérovost, detaily řešení 

(kontrasty, bezbariérová EC,..) se budou v prováděcí dokumentaci. Dobrá spolupráce s 

projektantem. 

7.4.Nové zastávky s informačními panely a SOS tlačítkem/DPMB: nutno dořešit dle požadavků 

na bezbariérové užívání tj. zejm. výška ovládacích prvků, alternativní formy podávání 

vizuálních informací (akusticky, indukční smyčka, možnost zvětšení písma,...) - bude 

zasláno na DPMB 

7.5.spolupráce DPMB: konzultace rekonstruovaných tram ostrůvků, snaha řešit dle možností 

bezbariérově  
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Podnět Ing. Kutílka  

7.6.Dočasné zábory – opakují se problémy s nastavením obchozích tras při dočasných 

záborech, často nejsou bezbariérové a ani neinformují uživatele, že na trase je 

problematické místo a nenabízí kvalitní alternativu  

 

Ostatní: 

7.7.na MMB probíhá mapování pracovišť pro instalaci indukčních smyček pro nedoslýchavé 

(1. fáze vytipování vhodných pracovišť) 

 

Termín dalšího setkání PS: 22. 11. 2018 v 10 hod.  

 

Zapsala:  

Mgr. Eva Rossi – tajemník PSpBB  

Dne 1. 10. 2018 


