
přemapováno : prosinec 2016 

 

Úřad práce – kontaktní pracoviště  

K. H. Máchy 908 

535 01 Přelouč  

Web:  www.portal.mpsv.cz/upcr/kp/pak/kop/prelouc 

 

 

Zprostředkování zaměstnání – tel. 950 144 401- 405 

 

Státní sociální podpora – tel. 950 144 501 

 

Hmotná nouze – tel. 950 144 520 

 

Sociální služby, příspěvek na péči – tel. 950 144 521 

 

Dávky pro osoby se zdravotním postižením – tel. 950 144 506  

 

 

Parkování:  Před budovou není vyhrazené parkoviště pro ZTP, parkování pouze 

obecné. Nejbližší vyhrazené parkoviště je dole v ulici K. H. Máchy před 

ZUŠ. Dvě místa (mají prudký příčný sklon).  

 

Přístup: přístupný 

Po chodníku ze zámkové dlažby. Od vyhrazených parkovacích stání je 

v chodníku podélný sklon 10 %. Přístup z horní části ulice je přístupný. 

Z chodníku brankou š. 1000 mm. 

 

Vstup:  hlavní vstup nepřístupný 

9x schod v. 160 mm, dveře š. 1020 mm, otvírají se dovnitř. 

zadní vstup přístupný 

Po chodníku ze zámkové dlažby o podélném sklonu 3 m 10,5 % a 13,5 m 

8 %. Dveře š. 900 mm, otvírají se dovnitř, mají madlo a dveřní 

samozavírač, který při plném otevření nechá dveře stát otevřené.  

U hlavního vstupu je umístěna informační tabulka o bezbariérovém 

vstupu. 

 

Interiér: přístupný v 1. NP 

1.NP – zprostředkování zaměstnání, státní sociální podpora, hmotná 

nouze, sociální služby, příspěvek na péči, dávky pro osoby se zdravotním 

postižením. 

2.NP – zprostředkování zaměstnání.  

Informační kiosek MPSV – výška klávesnice 900 mm. Na jednotlivých 

pracovištích jsou stoly v. 710 mm, umožňují podjetí vozíku. 

 

Výtah: není 

 

Schodiště: Přímé, madla po obou stranách.  
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WC: přístupné - závada 

Rozměr kabiny š. 1550 mm x hl. 1830 mm. Není madlo u umyvadla. 

Výška WC mísy 530 mm. Prostor před mísou k hraně umyvadla je 390 

mm. WC je zamčené. Na dveřích je informační cedulka, že klíče jsou u 

pracovnic ÚP na jednotlivých pracovištích. Kabina není vybavena 

signalizačním systémem nouzového volání. 

 

Pracovníci ÚP nemají znalost znakové řeči, ani tuto službu standardně zajištěnou. Pracoviště 

neumožňují indukční poslech pro nedoslýchavé osoby. 

V budově nejsou použity taktilní prvky pro osoby nevidomé. 

 

Spádová oblast: Přelouč + okolní vesnice. Chvaletice + okolní vesnice.  

 

Přístup: přístupný, od vyhrazených parkovacích stání v ulici je přístup s dopomocí.  

Vstup: zadní vstup přístupný  

Interiér: přístupný v 1. NP   

WC: přístupné - závada 

 

Informace pro uživatele: 

Tyflocentrum Pardubice, o.p.s. zajišťuje na požádání „Průvodcovské a předčitatelské služby“ 

pro nevidomé a slabozraké. 

 

Pracoviště Pardubice: 

nábř. Závodu míru 1961, 530 02 Pardubice 

tel.: 466 500 615, 774 415 173 

e-mail: pardubice@tyflocentrum.cz 

web: www.tcpce.cz  

 

Pracoviště Chrudim: 

Městský park 274, 537 01 Chrudim (2. patro, č. dveří 33) 

tel.: 469 623 368, 774 415 173 

 

Pracoviště Vysoké Mýto: 

Plk. B. Kohouta 914, 566 31 Vysoké Mýto 

tel.: 774 415 173   
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