Zápis z jednání pracovní skupiny ze dne 28.02.2013

Přítomni:
František Pelant, Ing. Dagmar Vávrová, Bohumila Havelková, Ing. Martina Štajnerová,
Ing. Renata Domašinská, Ing. Přemysl Mička, Bc. Jana Kohoutová, Petr Ráž, Aleš
Černohous, Petr Kumstát, Hana Cinkaničová
Program jednání: Odstraňování bariér v Děčíně

Na základě úkolu pana primátora byla svolána schůzka pracovní skupiny, předmětem
jednání bylo projednání nově vzniklých bariér v Děčíně. Koordinační skupina Osoby se
zdravotním postižením vydefinovala potřebu řešit nastalou situaci.
Jednání zahájila a vedla Ing. Vávrová, přivítala všechny přítomné a poděkovala za účast.
Program mobility
1. Bylo ukončeno mapování bariér na páteřní trase Děčínem, je zpracována
fotodokumentace s popisem bariér (chodníky, přechody, místa pro přecházení,
autobusové zastávky).
2. Do konce měsíce dubna 2013 bude podána žádost o dotaci na MŠMT realizaci
bezbariérového přístupu a pohybu v ZŠ a MŠ Máchovka (výtah).
3. Ostatní projekty dle finančních možností města.
Provádění protipovodňových opatření
Během stavebních úprav vznikají bariérová a nebezpečná místa, dále není zabezpečeno
bezbariérové užívání staveb.
Zadavatelem není město Děčín, ale Povodí Labe, s.p.
Závěr: pan primátor pověří pana náměstka Sinka k projednání možné nápravy se
zhotovitelem stavby.
Budova nové Městské knihovny Děčín
Bylo upozorněno na vznik několika bariér.
- shora - u parkovacích míst pro osoby se zdravotním postižením není nájezd na chodník a
místo pro přecházení
- v dolní části je třeba na úkor 1 parkovacího místa zachovat prostor pro možnost najetí
vozíčkáře na chodník a ke vchodu do knihovny.
- v budově jsou v 1. patře a ve 3. patře bariérové přístupy na balkon
- vstupní dveře se otevírají směrem dovnitř (v rámci bezpečnosti se musí otevírat ve směru
úniku, tedy ven) – viz. stanovisko v příloze
- venku podél budovy je schůdek, který splývá s ostatní dlažbou - nebezpečný
Součástí zadávací dokumentace nebylo okolí budovy, tudíž nebyl řešen prostor před

budovou (nájezd a místo pro přecházení).
Úkol: Ing. Přemysl Mička projedná s panem Alešem Černohousem a naleznou řešení.
Byla navrhována možnost řešení přístupu na balkon rampou a vstupní dveře by se daly
vyřešit fotobuňkou.
Závěr: pan primátor bude iniciovat jednání s ředitelem Městské knihovny v Děčíně a pokusí
se nastalou situaci řešit.Úpravy pozemních komunikací
Byla zmíněna místa, kde se bariéry odstraňovaly, ale ne všechna opravená místa jsou
opravena dle vyhlášky.
Závěr
Projektová dokumentace k plánovaným stavbám a stavebním úpravám, jejichž zadavatelem
je statutární město Děčín, bude řešena tak, aby nevznikaly další bariéry.

Kontakty:
p. Ing. Domašinská - renata.domasinska@mmdecin.cz – 412 593 285
p. Ing. Mička - premysl.micka@mmdecin.cz – 412 593 235
p. Ing. Martina Štajnerová - martina.stajnerova@mmdecin.cz – 412 593 424
p. Ing. Vávrová - dagmar.vavrova@mmdecin.cz – 412 593 172
p. Bc. Kohoutová - jana.kohoutova@mmdecin.cz – 412 591 221
p. Ráž - petr.raz@mmdecin.cz – 412 591 306
p. Černohous - aleso@aleso.cz – 775 253 435
p. Kumstát – 775 866 348
p. Cinkaničová – hana.cinkanicova@centrum.cz – 737 609 815

Zapsala:

Bohumila Havelková, OSV

