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KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
NA HORŠOVSKOTÝNSKU A HOLÝŠOVSKU
Zápis ze 4. jednání pracovních skupin komunitního plánování sociálních služeb
na území ORP Stod, Horšovský Týn a Domažlice
17.2.2012
Přítomni
viz prezenční listina
Program jednání
1. Dopracování tématu bariér v Horšovském Týně
Body jednání
1/ Pracovní skupina probírala jednotlivé body ze zprávy svazu tělesně postižených o bariérách v
Horšovském Týně a promýšlela možná řešení popsaných problémů:
▪ u obchodního domu Radbuza není vyhrazené parkovací místo zvoleno dobře, je v rohu
parkoviště a je špatně dostupné – projednat možnost zřízení vyhrazeného místa jinde a jeho
řádného označení s majitelem parkoviště;
▪ vyhrazené parkovací místo pro tělesně postižené na náměstí je vhodné jen pro návštěvníky
zámku, pro přístup na MKIS není vhodné – lepší by bylo zřízení jednoho místa naproti Hotelu
Šumava;
▪ zdravotně postižené by bylo možné informovat o možnosti podat žádost na zřízení
vyhrazeného místa pro parkování při výměně stávajících označení vozidel přepravující
zdravotně postižené;
▪ v blízkosti ordinací lékařů v H. Týně a lékárny nejsou žádná vyhrazená místa – zřídit alespoň
2 parkovací místa;
▪ i u nově budovaných chodníků jsou vysoké nájezdy – projednat možnost účasti zástupce STP
na realizaci projektů stavebních úprav;
▪ v případě plánovaných parkovacích míst za prodejnou PRAKTIK jednat s majiteli pozemků,
aby bylo pamatováno na vozíčkáře;
▪ do pobočky České pošty je sice možný bezbariérový přístup, ale kvůli těžkým a špatně
otevíratelným dveřím se tam postižený člověk stejně nedostane – projednat možnost výměny
dveří, instalace otevíracího mechanismu nebo alespoň instalace zvonku pro přivolání pomoci;
▪ špatný přístup do budovy České spořitelny na náměstí (schody) zřejmě nepůjde řešit jinak
než upozornit vedení ČS dopisem ;
▪ rovněž upozornit vedení Komerční banky, že bankomat na Husově nám. je nepřístupný pro
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vozíčkáře;
▪ bylo by vhodné zjistit, jak by bylo možné finančně podpořit subjekt, který by na své náklady
upravil vchody a vjezdy do bariérových objektů (dotace, granty) – této aktivity by se mohl
ujmout městský úřad v Horšovském Týně;
▪ na budově obvodního oddělení Policie ČR v Horšovském Týně je zvonek pro přivolání služby
příliš vysoko, vozíčkář nebo malé dítě jej nemůže využít – o možnosti změnit umístění zvonku
by mohl s PČR jednat městský úřad v Horšovském Týně;
▪ sál pro kulturní akce a místní knihovna jsou pro vozíčkáře nedostupné – zřejmě zatím nelze
nijak řešit, než pouze na tuto skutečnost upozorňovat, aby se o ní mluvilo.
Uvedené body budou zpracovány do opatření a bude stanoven termín realizace a osoba nebo
organizace odpovědná za splnění.
Zapsal: Zdeněk Doktor, DiS., 5.3.2012
Ověřila: Ing. Bc. Štěpánka Syrovátková
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