
 

1.                             Městský úřad  

adresa Holubova 1 

534 01 Holice 

 

telefon 466 741 211 

e - mail holice@mestoholice.cz 

web www.holice.eu 

 

Parkování Před budovou nejsou vyhrazena stání pro ZTP. Parkování pouze obecné. 

Nejbližší 1 vyhrazené stání pro ZTP je v ulici Palackého  

 

Přístup Po chodníku ze zámkové dlažby. 

 

Vstup přístupný. 

Vstupní dveře automaticky ovládané š. 1800 mm.  

 

nepřístupný - zadní vstup  

Vstupní dveře dvoukřídlé, š. otvír. křídla 880 mm. Před vstupem jsou 

3 schody ( v. 130 mm)  

 

Interiér přístupný s dopomocí – zvonek (plošina) 

Za vstupními dveřmi je hala, ze které vede 9 schodů (v. 150 mm) do 

zvýšeného 1.NP nebo na pravé straně vedle schodů je umístěna svislá 

zvedací plošina Altech o velikosti š. 930 mm a hl. 1450 mm. Nosnost má 

400 kg. Ve výši 1080 mm je umístěn zvonek pro přivolání obsluhy. 

 

1.NP – informace ( okýnko v. 900 mm bez podjezdu, dveře š. 800 mm)  

1.zvýšené NP – správní odbor – matrika, podatelna, osobní doklady, 

                        finanční odbor – hlavní pokladna, Czech point 

                        sociální odbor  

2.NP – odbor dopravy, odbor život. prostředí a stavební úřad 

           obřadní síň 

3.NP – vedení města - starosta, místostarosta 

           kancelář tajemníka 

           odbor finanční a školství 

4.NP – obecní živnostenský úřad 

           správní odbor 

           odbor správy majetku a výstavby města 

           odbor dopravy  

 

Výtah Kabina o velikosti – š. 1090 mm x hl. 1360 mm. 

Dveře samočinně vodorovně posuvné š. 800 mm. Tlačítka výtahu na 

nástupních místech nejsou označena Braillovým písmem. 

  

  

WC přístupné ve zvýšeném 1.NP – závada 

Kabina oddělení muži - WC kabina š. 1800 mm x hl. 1550 mm. Není madlo 

u umyvadla. Výška WC mísy je 530 mm.   

WC kabina není vybavena signalizačním systémém nouzového volání. 

Kabina oddělení ženy – WC kabina š. 1640 mm x hl. 1540 mm. Není madlo 

u umyvadla. Výška WC mísy je 530 mm.   
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WC kabina není vybavena signalizačním systémém nouzového volání. 

Vstupní dveře na WC uzamčeny. Není informace o umístění klíče od WC. 

  

přístupné ve 3. NP - závada 

WC kabina š. 1760 mm x hl. 1720 mm. Není madlo u umyvadla. Výška WC 

mísy je 525 mm.   

WC kabina není vybavena signalizačním systémém nouzového volání. 

Vstupní dveře na WC uzamčeny. Není informace o umístění klíče od WC.  

Kabina slouží jako skladiště ventilátorů atd. 

       

  

Přemapováno 03/2018  zpracovala: Irena Čáslavková 

 

Hlavní vstup 

 

 
 

Zadní vstup 

  

 


