
 

 
Zápis ze setkání pracovní skupiny - KPSS Touškovsko 

 
 
Termín jednání:  23. 4. 2014 od 16.30 hod 
Místo jednání:   Kozolupy  
Účastníci jednání:  viz prezenční listina  
 
 
Program jednání:   Bariéry na Touškovsku  

- podněty členů Svazu tělesně postižených – místní organizace     
Kozolupy 

 
Na počátku setkání metodička projetku p. Ing. Eberová účastníky seznámila se společným 
jednacím řádem pracovních skupin pro komunitní plánování sociálních služeb na území 
Mikroregionu Touškovsko.  
 
Dále blíže představila kpss a jeho průběh v mikroregionu, přičemž se zaměřila na jeden z podnětů z 
provedeného průzkumu, a to problematiku bariér na veřejných místech v obcích Mikroregionu 
Touškovsko. Za účelem přesnějšího zmapování byli tedy osloveni zástupci místní organizace Svazu 
tělesně postižených. Jejich podněty obsáhly vzhledem k jejich místu bydliště většinu sledovaných 
obcí v Mikroregionu Touškovsko.  
 

Členové STP Kozolupy se původně scházeli pod záštitou Svazu invalidů v rámci okresu Plzeň – 
sever, po roce 1989 se však svaz rozpadl na menší organizace, které již nejsou tak aktivní.  
 
Následná diskuze se již více zaměřila na popis konkrétním bariér ve sledovaném regionu. 
 
KOZOLUPY 
a) zdravotní středisko 
- středisko je spádové pro Kozolupy, Myslinku, Bdeněves, Vochov, Plešnice, Úlice 
- jedná se o soukromý objekt 
- za vchodovými dveřmi je 7 schodů, vozíčkář nemá šanci se dostat do objektu 
- před zdrav. střediskem je také problém s parkováním – jedná se o soukromý pozemek 
b) kulturní dům (Sokolovna) 
- vozíčkář může využít zadní vchod pro vstup do velkého sálu, tato cesta však není u hlavního  
  vchodu označená 
- v 1. patře je další sál, který je však pro vozíčkáře a návštěvníky s horší pohyblivostí nepřístupný  
c) velká křižovatka  
- na křižovatce je pouze jeden přechod pro chodce, další přechody nelogicky chybí (v ulici, kde je     
  OÚ a dále přes cestu směřující do Města Touškov 
- je plánovaná rekonstrukce, měl by zde být vybudován kruhový objezd, není však znám termín    
  realizace 
d) autobusová zastávka MHD v Kozolupech 
- na zastávkách ve směru na Město Touškov a Stříbro není chodník (lidé vystupují na silnici) 
e) autobusová zastávka ČSAD u Sokolovny 
- na jedné straně chybí chodník, vystupování je problematické a pro méně pohyblivé cestující  
  nebezpečné 
 



Bezbariérová veřejná místa: 

- nádraží ČD – nově zrekonstruované před 2 lety 
- OÚ Kozolupy – u hlavního vchodu je 1 schod 
- pobočka České pošty – u vchodu je 1 schod a zvonek 
- místní obchod s potravinami – u vchodu je 1 schod 
 
VOCHOV 
a) OÚ (v budově je zároveň mateřská školka) 
- pro vstup lze využít zadní vchod, kde je pouze 1 schod, problém by však mohla být šířka dveří  
- u hlavního vchodu pod schody chybí zvonek (znamení pro odemčení zadních dveří) – dostupné a 
vhodné řešení pro zajištění bezbariérovosti OÚ 
 
MĚSTO TOUŠKOV 
- zástupci nemají informace o případných bariérách  
a) OÚ a policie ČR  
- v místě jsou schody, nepřístupné 
b) zdravotní středisko, pobočky České pošty 
 - oba vchody mají schody 
- označené parkování pro OZP u střediska pravděpodobně chybí 
c) budova DPS  
- budova a bezprostřední okolí v rámci areálu by mělo být bezbariérové (přesné informace by 
předala paní ředitelka – p. Šeflová) 
 
BDENĚVES 
a) OÚ 
- u vchodu je asi 5 či 6 schodů 
 
MYSLINKA 
a) OÚ  
- u vchodu jsou schody, bylo by možné využít zvonek u dveří (je však nahoře na schodech, vhodné 
jej umístit dolů pod schody) 
- díky skutečnosti, že jde o malou obec, lidé k sobě mají blíž a pomáhají si (chodí se za potřebnými 
domů) 
 
ÚLICE 
a) OÚ  
- u vchodu je asi 20 schodů a úzké schodiště 
 
Návrhy řešení bariér na Touškovsku: 
- ve většině obcí jsou bariéry zmapované 
- žádoucí by bylo lépe zmapovat bariéry v Městě Touškov – možným řešením by bylo využít 
pomoci místní ZŠ – žáci by prošli město a bariéry označili (členům svazu tělesně postižených 
v Městě Touškov brání jejich invalidita), akci by mělo koordinovat město (včetně oslovení místní 
ZŠ) 
- informaci o každé bazbariérové úpravě předávat veřejnosti – např. využít webové stránky či 
místní zpravodaje (zveřejnit mapky, apod.) 
 

 
Zpracováno dne: 25. 4. 2014 
Zpracovala: Šárka Fremrová, koordinátorka 
Ověřila: Ing. Tereza Eberlová, metodička 


