
Příloha č. 1 k zápisu z jednání pracovní skupiny 

OBČANÉ SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM 

v rámci projektu

„Společné plánování udržitelné sítě sociálních služeb v Ostravě“  (CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006590)

Popis problému

Datum počátku 

a 

ukončení/termí

n splnění

Kroky , které je třeba učinit/ postup realizace
Náklady a finanční zdroje 

(neinvestiční)

Náklady a finanční 

zdroje (investiční)
Výstup (měřítko úspěchu)

Zodpovědné osoby, 

skupiny, 

spolupracující 

osoby, skupiny

pracovní 

poznámka

BARIÉRY VE VEŘEJNÉM PROSTORU 

- nepřístupnost veřejného prostoru - špatně udělané vodicí linie, 

překážky (nízká míra vynutitelnosti platné legislativy, chybí kontrolní 

mechanismy, pochybení jsou nedostatečně komunikována a 

napravována, rozdíly v přístupech aktérů (úřady, obvody) 

- umisťování překážek ve veřejném prostoru (vývěsky, květináče, 

mobiliář) - plyne z nedostatečného povědomí o omezeních pohybu 

zrakově postižených ve veřejném prostoru 

- nižší dostupnost informací - webové stránky institucí

- nefunkční signalizace - semafory, MHD i meziměstské linky - hlášení 

zastávek, nevhodně zvolené zastávky na znamení (znemožnění 

doprovodů), značení v místech přestupních uzlů

1.

Zpřístupnit veřejný 

prostor a odstranit 

bariéry pohybu 

1.1.

Posílit koordinaci a 

informovanost relevantních 

subjektů a veřejnosti za 

účelem zpřístupnění veřejného 

prostoru a odstranění bariér 

pohybu zrakově postižených 

osob  

1.1.

1.

Podílet se na rozvoji systému 

výměny informací a 

uplatňování opravných 

mechanismů ve spolupráci s 

dotčenými aktéry za účelem 

zpřístupnění veřejného 

prostoru a odstranění bariér 

pohybu zrakově postižených 

osob 

2019-2022

*shromažďování podnětů o bariérách ve 

veřejném prostoru od klientů a zástupců NNO

*realizace kontrol prováděných stavebních 

úprav

*komunikace s odpovědnou osobou za účelem 

odstranění bariéry

*participovat  na přípravě výstavby a stavebních 

úprav formou konzultací pro funkční 

bezbariérové řešení (architekti, stavební úřady, 

realizátoři) 

(lze propojit s potřebami dalších cílových skupin 

a tématem kvality veřejného prostoru v širším 

kontextu)

*iniciovat jednání  s cílem popsat a uplatňovat 

mechanismy výměny informací a prosazování 

nápravných opatření ve spolupráci s ÚHA MMO 

a dalšími relevantními aktéry (zejm. městskými 

obvody)

koordinátor (DPP - 300 hod./rok) + 

kontrola provádění stavebních úprav 

(DPP - 120 hod./rok) nad rámec 

provozu stávajících sociálních služeb 

0 Kč

*počet řešených podnětů

*100 realizovaných jednání 

(architekti, stavební úřady, 

realizátoři)

*200 uskutečněných kontrol

* realizované jednání  s cílem 

popsat a uplatňovat 

mechanismy výměny informací 

a prosazování nápravných 

opatření ve spolupráci s ÚHA 

MMO a dalšími relevantními 

aktéry (zejm. městskými 

obvody)

*návrh mechanismů výměny 

informací a prosazování 

nápravných opatření pro 

bezbariérový pohyb ve 

veřejném prostoru města

NNO

koordinace 

TyfloCentrum 

Ostrava, o.p.s.

 

Číslo cíle/Název cíle Číslo opatření /Název opatření Číslo aktivity /Název aktvity

Tento projekt je financován z prostředků ESF

prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost,              

státního rozpočtu a rozpočtu SMO.  


