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                            1. Městský úřad 
 

Adresa :                    Husovo nám. 790 

                               533 04 Sezemice  

                               

Tel.:                       466 741 011 

Web :                   www.sezemice.cz 

                                

Parkování:           V ulici před budovou jsou vyhrazena 2 místa pro  

                              ZTP. Příčný sklon mají 6 %. 

                                

Přístup:                přístupný s dopomocí  

                              Od vyhrazeného stání po asfaltové komunikaci – podélný  

                              sklon 8 % na chodník ze zámkové dlažby, který má příčný  

                              sklon 4-8 %. V místě napojení chodníku na plochu před  

                              vstup. dveřmi je chodník propadlý, výškový rozdíl 40 mm.  

 

Vstup:           přístupný s dopomocí - zvonek 

                              Dveře dvoukřídlé 2x. Šířka otevír. křídla 1x 700 mm a 1x 

                              750 mm. Otevírají se dovnitř. U dveří umístěn zvonek  

                              s piktogramem vozíčkáře ve výši 1100 mm.  

                                                                       

Interiér:  přístupný 

                              1.PP -  společenský sál, restaurace 

                              1.NP – finanční odbor, matrika a evidence obyvatel,  

                                          Czech Point 

                              2.NP – starosta, místostarosta, tajemník, podatelna, odbor  

                                          správy majetku a životního prostředí, zasedací  

                                          místnost  

                              3.NP – odbor stavebního úřadu a územního plánování,  

                                          obřadní síň               

                                                             

Výtah:                  přístupný 

                              Kabina o velikosti – š. 1480 mm, hl. 1330 mm. 

                              Dveře samočinně vodorovně posuvné š. 800 mm. 

                              Má sedátko, madlo, Braillovo písmo. 

 

WC:                      přístupné v 1.NP a 2.NP 

                              Dveře otevíravé ven š. 800 mm. 

                              Na dveřích je madlo a piktogram vozíčkáře.  

                              Kabiny o rozměru š. 1770 mm x hl. 1880 mm v 1. NP a 

                              š. 1650 mm x hl. 1820 mm ve 2. NP. Nejsou vybaveny  
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                              signalizačním systémem nouzového volání. 

 

                              nepřístupné ve 3.NP 

                              Kabina uzamčena. Slouží jako sklad.  

 

                              přístupné s dopomocí v. 1PP - závada 

                              Dveře otevíravé dovnitř š. 800 mm. 

                              Kabina o rozměru š. 1500 mm a hl. 2280 mm. Nedostatečný  

                              manipulační prostor vedle WC mísy. Není vybavena  

                              signalizačním systémem nouzového volání.   

                                  

Přístup -  přístupný s dopomocí                                                                              

Vstup -    přístupný s dopomocí - zvonek 

Interiér -  přístupný   

WC -       přístupné v 1NP, 2.NP. Přístupné s dopomocí v 1.PP - závada 

 

 

    

  

 
 

 

 


