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Parkování 2 vyhrazená stání pro ZTP  vedle budovy na protější straně silnice (slepá 
ulice) 

Přístup Bezbariérový přístup – nájezd na chodník od vyhrazeného stání.  

Vstup hlavní vstup nepřístupný  
Vstupní dveře š. 900mm ( se samozavíráním, bez madla), za dveřmi schody. 
U hlavního vstupu odkaz na vedlejší bezbariérový vstup se směrovým 
značením.              

vedlejší vstup přístupný s dopomocí – zvonek 
Vstupní dvoukřídlé dveře o š. křídla 1000mm. Před vstupem zvonek s 
piktogramem v. 1160mm pro přivolání pracovníka pojišťovny, který 
doprovodí klienta do interiéru pobočky za pomocí výtahu přístupného ze 
dvora.  

Interiér Přístupný 

Úřední hodiny:  

Po 8:00 - 17:00 hod. 

Út 8:00 – 15:00 hod. 

St 8:00 – 17:00 hod. 

Čt 8:00 – 15:00 hod. 

Pá 8:00 – 14:00 hod.  
1.NP – přepážky  
2.NP až 5.NP – kanceláře VZP 
Interiér pojišťovny se nachází ve zvýšeném 1.NP. Přístup od výtahu k 
přepážkám po rampě – sklon 8,5%, dl. 1850mm a š. 2500mm, s madlem po 
1 straně ve v. 910mm. Pod rampou  dvoukřídlé dveře o š. křídla 900mm a 
560mm (se samozavíráním, bez madla). Interiér s přepážkami se nachází v 
jedné výškové úrovni, dveře umožňují projetí vozíkem.  
Vyvolávací systém – tlačítko  v.1200mm, otvor pro vyzvednutí lístku v. 
1070mm.  
Přepážky – v. 760mm, s podjezdem hl. 200mm.  
Samoobslužný box – v. 920mm.  

Výtah Propojuje 1.PP – 5.NP.  
Dveře samočinné vodorovně posuvné š. 800m. Kabina výtahu š.1080mm x 
hl.1400mm. Výtah je průchozí, druhé dveře na čelní stěně. Kabina výtahu v 
plném rozsahu vybavení.                              



 

 

WC přístupné – závada  
WC se nachází v 1. NP u výtahu (nad rampou).  
Dveře do WC předsíně š. 800mm (se samozavíráním se zpomalením, s 
madlem). Dveře do WC kabiny š. 800m – posuvné. Otvor pro uchopení 
dveří v. 1030mm. WC kabina š. 1800mm x hl. 1550mm. Ve WC kabině: 
prostor před čelem mísy 230mm, chybí háček na oděvy. V kabině není 
signalizační systém nouzového volání.                                   
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                 2 x vyhrazené parkovací stání na protější straně silnice (vedle budovy) 


