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Bezbariérově přístupná veřejná WC v centru města Plzně

Problematika řešení bezbariérovosti ve statutárním městě Plzni a stav veřejně přístupných
WC v centru města Plzně z pohledu bezbariérového přístupu byla diskutována na předvolební debatě
lídrů volebních stran kandidujících do krajského zastupitelstva, a to v debatě Kulatý stůl na téma:
„Lidé se zdravotním postižením v Plzeňském kraji“, která se konala ve čtvrtek 22. 9. 2016 od
16:00 v zasedacím sále Zastupitelstva Plzeňského kraje, na pozvání PhDr. Miroslava Valiny, předsedy
krajské rady Národní rady zdravotně postižených.
Bohužel v této debatě, zazněla řada výroků předložených publiku zcela bez znalosti situace
v Plzni. Je proto vhodné uvést informace na pravou míru.
Obdobné kulaté stoly na téma: Lidé se zdravotním postižením v Plzni či v Plzeňském kraji se
konaly před minulými krajskými volbami i před komunálními volbami v Plzni. V nich řada politiků
slíbila zlepšit situaci lidí se zdravotním handicapem v Plzni.
Řada projektů již byla městem Plzeň po komunálních volbách v roce 2014, pak v letech
2015 - 2016 realizována – namátkou přesun parkování vozidel vedení radnice na dvůr ihned po komunálních volbách, zřízení parkovacích míst pro zdravotně postižené přímo před radnicí, bezbariérový
přístup od konečné stanice linek MHD na Borech k Úřadu práce, vybudování výtahu do školského
areálu na adrese Sokolovská (MŠ, ZŠ, ZUŠ a gymnasium) na území MO Plzeň 1, projekt a soutěž na
vybudování bezbariérového výtahu na radnici, tj. do komplexu budov náměstí Republiky 1, 40 a 41.
Všechna veřejná WC provozovaná městem Plzeň jsou v objektech, které jsou svěřené formou Přílohy
č. 3, vyhlášky statutárního města Plzně č. 8/2001 tj. Statutem města Plzně do správy městských obvodů. V centru města jsou objekty WC svěřeny do správy MO Plzeň 3.
A) Dva objekty ve vlastnictví města Plzně, svěřené formou Přílohy č. 3, vyhláška statutárního města
Plzně č. 8/2001 Statutu města Plzně do správy MO Plzeň 3, v nichž jsou provozována veřejná
WC:
1) Objekt rychlého občerstvení a veřejných WC – náměstí Republiky sestávající z pozemku
p. č. 368, k. ú. Plzeň, jehož součástí je stavba Vnitřní Město, č. e. 1760
-

v rámci investiční akce města „Rekonstrukce nám. Republiky – plocha – úpravy objektu
WC“, realizované v roce 2008 Odborem investic MMP, bylo bezbariérové WC
v objektu zrušeno.

-

Po komunálních volbách byla z iniciativy náměstka primátora Ing. P. Náhlíka tato situace
řešena samosprávou MO Plzeň 3 na úrovní vedení a RMO Plzeň 3 a zejména na úrovni
místostarosty MO Plzeň 3 Mgr. R. Škardy a starosty p. R. Neubauera.

-

Na základě stanovisek odborných útvarů ÚMO Plzeň 3 i TÚ MMP, bylo konstatováno, že
v objektu rychlého občerstvení a veřejných WC – náměstí Republiky sestávající z pozem-

1

ku p. č. 368, k. ú. Plzeň, jehož součástí je stavba Vnitřní Město, č. e. 1760 nelze s péčí
řádného hospodáře učinit takové technické úpravy, které by umožnily souběžné provozování rychlého občerstvení a bezbariérového WC. Tj., lze buď vypovědět stávajícího nájemce v objektu a zrušit rychlé občerstvení a následně vybudovat nákladem města bezbariérové WC, nebo (vzhledem k investici z roku 2008) ponechat stávající stav objektu. Vedení MO Plzeň 3, vzhledem k výše uvedenému, se rozhodlo ponechat objekt ve stávajícím
stavu po rekonstrukci z roku 2008.
-

Na základě iniciativy předsedy Finančního výboru ZMO Plzeň 3 Ing. S. Šece vznikl
i projekt „Vlídné WC“, který byl schválen usnesením RMO Plzeň 3 č. 339, ze dne 5. 9.
2016 - viz Příloha č. 1

-

Na základě iniciativy starosty MO Plzeň 3 p. R. Neubauera byla uzavřena písemná dohoda
mezi ÚMO Plzeň 3 a Muzeem loutek, respektive Západočeským muzeem, p. o. o využití
bezbariérového WC v objektu Muzea loutek – náměstí Republiky 23.

-

U obou vstupů do WC (muži a ženy) do objektu rychlého občerstvení a veřejných WC
(nemovitost na náměstí Republiky sestávající z pozemku p. č. 368, k. ú. Plzeň, jehož součástí je stavba Vnitřní Město č. e. 1760, byly ze strany ÚMO Plzeň 3 umístěny informační
tabule, které zdravotně postižené občany i návštěvníky města Plzně, informují o bezbariérovém WC, které je zdravotně postiženým k dispozici v objektu Muzeum loutek – náměstí
Republiky 23 – viz Příloha č. 2

2) Víceúčelový objekt s veřejným WC pro zdravotně postižené občany – Pražská 25 sestávající
z pozemku p. č. 453/2, k. ú. Plzeň, jehož součástí je stavba Východní Předměstí č. p. 2481.
-

-

dne 27. 9. 2016 byla provedena kontrola přístupnosti bezbariérové části objekt veřejných
WC v Pražské 25 (nároží Pražské a Pallovy ulice) - zápis + fotodokumentace viz Příloha
č. 3.
toto bezbariérové WC je vybaveno tzv. euroklíčem, takže je zdravotně postiženým občanům přístupné 24 hodin denně.

B) Objekt ve vlastnictví města Plzně - Muzeum loutek - na základě žádosti Plzeňského kraje, ze dne
10. 4. 2009 RMP svým usnesením č. 682/09 schválila výpůjčku nemovitosti na adrese náměstí
Republiky 23, Plzeň pro potřeby příspěvkové organizace PK – Západočeského muzea v Plzni za
účelem provozování Muzea loutek v Plzni, na dobu 99 let.
-

-

ÚMO Plzeň 3 má dle sdělení starosty Ing. R. Neubauera uzavřenou písemnou dohodu
s Muzeem loutek, respektive se Západočeským muzeem p. o. o využití bezbariérového
WC v tomto městském objektu (provozní a otevírací doba úterý – neděle 10.00 – 18.00)
mimo provozní a otevírací Muzea loutek je zdravotně postiženým občanům přístupné
bezbariérové WC v objektu Pražská 25, které je vybavenou tzv. euroklíčem, a je tedy
zdravotně postiženým občanům přístupné 24 hodin denně.

C) Na základě iniciativy náměstka primátora Ing. Petra Náhlíka a následně starostů MO Plzeň 2 –
Slovany a MO Plzeň 3 byla ze strany organizací zřizovaných městem, tajemníka a útvarů MMP
a ÚMO Plzeň 2 – 3, ve spolupráci s krajskou koordinátorkou krajské rady NRZP PhDr. Janou Petrovou již v roce 2009 a v letech následujících vybavena bezbariérová WC ve veřejných budovách (zvýrazněny v tabulce) tzv. euroklíčem – viz http://www.eurokeycz.com/1_info.html - viz
Příloha 4.
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Zprávu předkládá:
Zprávu zpracoval:
Schůze ZMP se zúčastní:

Ing. P. Náhlík, náměstek primátora
Ing. M. Pytel, asistent náměstka
Ing. P. Náhlík, náměstek primátora

Přílohy: dle textu
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