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Zhodnocení spolupráce v projektu  "Společně proti bariérám" mezi Životem bez  bariér, z.ú 

a městem Nová Paka  k 31.12.2017 a další aktivity v oblasti bezbariérovosti 
 

Předkládám analýzu v rámci projektu za rok 2017   

 

 V rámci města Nova Paka: 

 
1) Zmapování objektů v Nové Pace , zdokumentovány téměř veškeré objekty ( obchody, 

sportovní zařízení, školská zařízení, služby, sociální a zdravotní střediska atd.) viz příloha 001 a 

zveřejněno na  http://zbb.cz/clanek/zmapovane-objekty-0 

 

2) Komplexní zmapování a vyhotovení 3 bezbariérových tras pod názvem: 

- Nová Paka bezbariérová odpočinková trasa 

- Nová Paka bezbariérová turistická trasa na Ořechovku 

- Nová Paka bezbariérová trasa Sýkornice. 

 
Bezbariérové trasy jsou zveřejněny na www.zbb.cz , dále ke stažení na: 
https://drive.google.com/drive/folders/19MzpETDrgVn_JADDhH6L-
sE4sJAoyrjN?usp=sharing 

V tištěné podobě v organizaci Život bez bariér, z.ú, v objektu Centrum bez bariér, Opolského 148, 

Nová Paka. V Infocentrum Městské muzeum Nová Paka ???? ( viz přílohy 002 - 007) 

 

Město Nová Paka se podílelo na realizaci projektu finančním příspěvkem v částce 20.000,- Kč .   

 

3) Zástupce Života bez bariér, z.ú kontaktoval vedení   Tělocvičné Jednoty Nová Paka ohledně 

návrhu řešení bezbariérového přístupu do objektu. Předložen konkrétní návrh řešení 

bezbariérového řešení. ( viz příloha 008). Výsledek není znám.   

 

4) Spoluúčast zástupce Života bez bariér z.ú. na přípravě mapování přístupnosti objektů sloužících 

běžné veřejnosti v rámci  "Národního rozvojového programu mobility pro všechny".  Projekt 

Města Nová Paka v rozpracovanosti. 

 

5) Život bez bariér, z.ú aktualizuje pravidelně vlastní webový portál   

http://zbb.cz/stitky/bezbarierovost  ( tipy na výlety, bezbariérové trasy atd.)  Ostatní  novinky 

jsou uvedeny v aktualitách www.zbb.cz 

  

6) Aktivně spolupracuje směrem k veřejnosti formou prezentací a článků do novin   ( viz příloha 

009). 

 

V rámci celorepublikového řešení : 

 
7) Účast a předložení příspěvku na téma  " Stavební vyhláška- přístupnost staveb a veřejných 

prostor" na konferenci a pracovním setkání  pořádané ombudsmanem ( Kancelář veřejného 

ochránce práv) na Krajském úřadu v Hradci Králové. 
 

https://drive.google.com/drive/folders/19MzpETDrgVn_JADDhH6L-sE4sJAoyrjN?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/19MzpETDrgVn_JADDhH6L-sE4sJAoyrjN?usp=sharing
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8) Život bez bariér, z.ú. je členem POV (Pražská organizace vozíčkářů),  kde přispívá svými 

podněty k řešení  bezbariérovosti v projektu "Bezbariérová Praha Pražská organizace vozíčkářů, 

z.s.". 

 

9) Život bez bariér z.ú. aktivně předkládá návrhy, podněty v rámci diskriminace osob se 

zdravotním postižením v oblasti zajištění bezbariérových osobních vozidel  pro řidiče na 

elektrickém invalidním vozíku pro ČR  ( projekt BOA). Řešeno na úrovni jednání na Úřadu 

vlády České republiky (Vládní výbor pro zdravotně postižené občany),  MPSV, Ministerstva 

zdravotnictví, Ministerstva průmyslu a obchodu. Spolupracuje se Svazem průmyslu a dopravy ČR, 

ÚAMK a MPO - oddělením meziresortních záležitostí.  Předán podnět k řešení  diskriminace  

osob se zdravotním postižením Ombudsmanovi , Kancelář Veřejného ochránce práv v Brně.  (viz 

příloha 010 - ostatní podklady k nahlédnutí v ŽBB.) 

 

 

 

 

 

Přílohy: 

 

001 - tabulka zmapovaných objektů v Nové Pace 

002 - Nová Paka bezbariérová odpočinková trasa (čelní strana) 

003 - Nová Paka bezbariérová odpočinková trasa (zadní strana) 

004 - Nová Paka bezbariérová turistická trasa na Ořechovku (čelní strana) 

005 - Nová Paka bezbariérová turistická trasa na Ořechovku (zadní strana) 

006 - Nová Paka bezbariérová trasa Sýkornice (čelní strana) 

007 - Nová Paka bezbariérová trasa Sýkornice (zadní strana) 

008 - návrh bezbariérového řešení Sokolovna Nová Paka 

009 - článek o bezbariérovosti Nové Paky 

010-  projekt BOA, tabulka konkrétního řešení osobního vozu pro řidiče na elektrickém 

invalidním vozíku. 

 

 

 

Vypracoval: Fučíková Jitka 

 


