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Stanovisko k hodnocení plnění Ústeckého krajského plánu vyrovnávání příležitostí pro 

osoby se zdravotním postižením na období 2015 – 2020 /dále jen ÚKPV/ za rok 2018 

 Ústecký krajský plán vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období 

2015 – 2020 je pro NRZP Ústeckého kraje zásadním materiálem, který OZP postupně, plánovitě 

zkvalitňuje kvalitu života. 

Jeho každoroční vyhodnocení je i příležitostí k poděkování partnerovi za přístup k jeho naplňování. 

Konkrétně chválíme: 

- práci poradního sboru hejtmana Ústeckého kraje, za jeho operativnost a konkrétnost při 

řešení problémů OZP 

- přímé zapojení zástupců NRZP ÚK do komisí rady, kde naši zástupci přímo prosazují potřeby 

OZP 

- prohloubení partnerství a spolupráce s vedoucími odborů a některých oddělení při plnění 

úkolů. 

Za příkladnou spolupráci děkujeme vedoucí odboru sociálních věcí paní Ing. Petrě Lafkové, 

dále paní Ing. Haně Bergmannové, Bc. Janu Jelínkovi, Ing. Jindřichu Fraňkovi a Ing. Luboši 

Trojnovi, PhDr. a Adamu Šrejbrovi, Ph.D. Dobrá je spolupráce s odborem školství, mládeže a 

tělovýchovy a odborem regionálního rozvoje. Z politiků jsou to pan Oldřich Bubeníček,  

PhDr. Martin Klika, MBA, DBABc., Jaroslav Komínek a Bc. Pavel Csonka. 

Poznámky k některým úkolům: 

Letos se opět podařilo urychlit výplatu dotací organizacím zajišťujícím terénní sociální služby. Věříme 

v pokračování tohoto trendu tak, aby poskytovatele terénních služeb nebyli dva měsíce bez financí. 

Při výstavbě či rekonstrukci infrastruktury veřejné dopravy je nezbytné dodržovat platnou legislativu 

v oblasti přístupnosti staveb. Opakuje se problém se zhotoviteli chodníků a přechodů, kteří při 

výměně povrchů vytváří nové bariéry. 

Spolupráce s odborem ÚPS ÚK je dlouhodobě příkladná. Chyby ve zpřístupňování staveb evidujeme 
na stavebních úřadech měst a obcí. 

Spolupráce NIPI BP se stavebními úřady je celkem dobrá, ale často se setkáváme s tím, že stavební 
úřad včas nepožádá o konzultaci ke stavbě a pak se objeví problém. Jedná se o chyby projektantů, 
kteří jako by neměli zájem prosazovat bezbariérovost.  

Doporučujeme uspořádat seminář projektantům k otázkám zpřístupňování staveb, při dodržování 
platných norem a to ve spolupráci s jejich komorou, odborem ÚPS ÚK a NRZP ČR, NIPI BP. 

Prozatím není plněno opatření1.1.3, aby Ústecký kraj, vyhlásil stavbu roku. 

Mobilita osob se zdravotním postižením je koncepčně nastavena podle potřeb OZP. V roce 2018 jsme 
však evidovali časté připomínky na provoz a bariery v dopravě, nevhodné a necitlivé chování řidičů 
autobusů k OZP. Mnohdy chybí informační systém v dopravních prostředcích, což způsobuje špatnou 
orientaci OZP. 
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Na konferenci o bezbariérové dopravě v ÚK bylo řečeno, že kraj zajistí koordinaci mezi různým 
přepravci na silnicích i kolejích. Doporučujeme tento bod doplnit do plánu vyrovnání jako Cíl 1.2.1. 

K opatření 1.2.2 stále není k dispozici vyhledávač spojení v mobilní verzi k bezplatnému stažení.  

Velmi kvalitní je oblast rozšiřování informovanosti osob se zdravotním postižením na webových 
stránkách ÚK. Zejména jsou vítány nové reportáže pro osoby nedoslýchavé. Takto jsou informace 
podávány podle našich znalostí jen ve dvou krajích ČR. 

Aktuálně ÚK rozšiřuje další komunikační možnosti, a to o zřízení emailu s názvem handicap@kr-
ustecky.cz, v rámci kterého bude odbor sociálních věcí komunikovat a odpovídat na dotazy občanů z 
řad zdravotně postižených a seniorů. Na email je možné zasílat veškeré dotazy/požadavky z činnosti 
krajského úřadu a Ústeckého kraje.  

Věříme, že spuštění webu projektu Česko-saské pohraničí bez barier poslouží k rozšiřování důležitých  

informací pro OZP. 

V roce 2018 ÚK poskytl NRZP ČR dotací ve výši 100 tis. Kč na pořízení e-zámků. Ty byly nainstalovány 
a slavnostně předány například v prostorách obchodního centra Fórum Ústí nad Labem. Celkem je v 
Ústeckém kraji nainstalováno 52 e-urozámků a vydáno cca 500 e-klíčů. V tomto úsilí doporučujeme 
pokračovat. 

Pro rok 2019 plánujeme uskutečnit v součinnosti odborů ÚK semináře 

Komunikace s OZP -– duben 2019 

Zpřístupňování památek pro OZP v ÚK- květen 2019 

Zaměřujeme se na pomoc ženám s onkologickým onemocněním. 

Tímto iniciujeme zahájení prací na Plánu vyrovnání příležitostí pro OZP pro Ústecký kraj na roky  

2021 -26.  

Za KV NRZP navrhujeme pro oblast bezbariérové dopravy p. Vladimíra Tučka, zpřístupňování staveb 

pí. Hanu Cinkaničovou,  pro oblast školství PaedDr. Ing. Michala Slavíka, PhD., sociální oblasti p. Petra 

Nováka a Mgr. Radku Honzajkovou, koordinátorem celého materiálu je p. Jaroslav Slavík, předseda 

NRZP ÚSTECKÉHO KRAJE. 

Projednáno a schváleno KV NRZP Ústeckého kraje dne 24. 1. 2019 

Jaroslav Slavík 

předseda NRZP ÚSTECKÉHO KRAJE 
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