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Základní přehled přístupnosti

Uživatelský popis
Vstup
Povrch komunikace v okolí objektu tvoří kvalitní dlažba v mírném podélném sklonu (max. 4 %). Vlevo
od vstupu je ve venkovním prostoru umístěn infokiosek (spodní hrana výška 122 cm).
Vstupní dveře objektu jsou dvoukřídlé (hlavní křídlo šířka 72 cm, vedlejší křídlo šířka 78 cm) a otevírají
se mechanicky směrem dovnitř. Zvonková signalizace – interkom (výška 146 cm) je umístěna vlevo u
dveří. Ze zádveří (šířka 356 cm, hloubka 220 cm) vedou do interiéru další dvoukřídlé dveře (hlavní
křídlo šířka 80 cm, vedlejší křídlo šířka 85 cm), které se otevírají mechanicky směrem ze zádveří.
Interiér
Ve vstupní hale vpravo jsou umístěna recepce (pult výška 113 cm) s vyvolávacím systémem, vlevo je
hygienické zázemí s částečně přístupnou kabinou. Úzká chodba vede dále k výtahu a schodišti.
Jednotlivé odbory jsou umístěny v 1. a 2., které s přízemím propojuje osobní výtah s omezenou šířkou
kabiny.
V 1. patře je umístěn odbor Sociálních věcí a školství a dětský koutek. Hlavní budova ÚMČ ve v 1.
patře propojena mimoúrovňově (+4 schody) s budovou vedlejší, kde se nachází Odbor životního
prostředí a dopravy. K Odboru hospodářské správy a investic vede další schodiště (+10, +1, +7
schodů).
V suterénu je umístěna zasedací místnost (dveře šířka 81 cm), vybavená stoly (výška 76 cm, podjezd
71 cm) a židlemi. Součástí zasedací místnosti je barový pult (výška 111 cm).
Výtah
Rozměrově nedostatečný výtah (automaticky otevírané dveře šířka 80 cm; klec šířka 88 cm, hloubka
116 cm) spojuje -1. až 2. patro. Manipulační prostor před výtahem je omezený (hloubka 117 cm). Klec
je vybavena madlem a zrcadlem na čelní stěně. Sklopné sedátko v kleci chybí. Ovladač na nástupních
místech je ve výšce max. 111 cm, maximální výška ovladačů uvnitř klece je 126 cm.
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Hygienické zázemí
Částečně přístupná toaleta (dveře šířka 91 cm; kabina šířka 145 cm, hloubka 309 cm) je samostatná a
nachází se v přízemí naproti 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 zúžený (šířka 78 cm). Toaletní mísa je vybavena pouze jedním sklopným madlem.
Parkování
U objektu jsou 2 vyhrazená parkovací stání pro osoby s omezenou schopností pohybu.
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