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Základní přehled přístupnosti

Uživatelský popis
Vstup
Hlavní vstup do budovy z ulice Mezilesí je bariérový (+6 schodů). Dvoukřídlé dveře hlavního vstupu se
otevírají automaticky do stran. Šířka průjezdu je dostatečná. Z prostorného zádveří vedou do
interiéru další automatické dveře. Zvonková signalizace u dveří chybí. Vedlejší vchod umožňující
bezbariérový přístup je k dispozici z levé strany budovy.
K vedlejšímu vstupu vede zatočená jednoramenná rampa (sklon 5 %, šířka 122 cm, délka 15 m).
Rampa m opatřena drsným povrchem a oboustranným madlem (výška 90 cm). Manipulační prostor
nad rampou je dostatečný. Vstupní dveře jsou dvoukřídlé (hlavní křídlo šířka 84 cm, vedlejší křídlo
šířka 91 cm) a otevírají se mechanicky směrem dovnitř. Zvonková signalizace (výška 95 cm) je
umístěna vlevo u dveří nad soklem (výška 20 cm, hloubka 27 cm).
Vlevo od hlavního vstupu je ve venkovním prostoru umístěn infokiosek (spodní hrana výška 111 cm).
Interiér
Oba vstupy, hlavní i vedlejší, vedou do společné vstupní haly s recepcí (pult výška 126 cm). Vedle
recepce je umístěn Odbor živnostenský a občansko-správních agend (dveře šířka 2x 73 cm;
vyvolávací systém výška 107 cm; pult výška 73 cm). V přízemí je dále k dispozici podatelna a pokladna
(dveře šířka 90 cm; pult výška 103 cm).
Ostatní odbory a kanceláře starosty jsou umístěny v 1. a 2. patře, která s přízemím spojuje pouze
schodiště. V suterénu se nachází zasedací místnost.
Přilehlá stará budova, kterou s novou budovou propojuje chodba v přízemí, má kanceláře umístěné
v 2. patře, přístupném pouze schodištěm.
Manipulační prostor v interiéru je dostatečný. Průchody jsou širší než 70 cm.
Výtah
Výtah není k dispozici.
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Hygienické zázemí
Částečně přístupná toaleta (dveře šířka 80 cm; kabina šířka 148 cm, hloubka 230 cm) je samostatná a
nachází se v přízemí. Toaleta se uzamyká, klíč je k dispozici v recepci. Jednokřídlé dveře do WC jsou
označené a otevírají se mechanicky směrem ven. Přístup k míse z pohledu od vstupu do kabiny je
zleva. Prostor pro vozík vedle WC mísy je dostatečný (šířka 86 cm). Toaletní mísa je vybavena jedním
sklopným a jedním pevným madlem, kotveným v boční stěně.
Parkování
U objektu je 1 vyhrazené parkovací stání pro osoby s omezenou schopností pohybu.
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