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1.NP: Obchody
2.NP: Komerční prostory, byty
Vyhrazené 1 x v podzemní garáži pod pasáží (1.PP) + 1x vyhrazené na
parkovišti z boku budovy – vjezd na parkoviště přes závoru (bezplatné
parkování pro imobilní pouze po předchozí tel. domluvě a po otevření
závory) + 3 x v Pernerově ul..
Přístupný (4x)
1. vstup z ulice tř. Míru + 2.vstup z ul. Za Pasáží – obojí vstupní dveře v
době provozu stále otevřené. Pasáž je průchozí a vstup do pasáže s obchody
(1.NP) je bez výškových rozdílů. U vstupu z ul. tř. Míru je umístěn
akustický orientační majáček.
2 boční vstupy (identické) - z parkoviště (vjezd na parkoviště z ul. Za
Pasáží) - vstupní dvoukřídlé dveře o š. křídla 900mm (se samozavíráním se
zpomalením, s madlem,) otevírané dovnitř. Mezi úrovní bočních vstupů
(vč. nástupních míst výtahů) a pasáží s obchody (1.NP) je výškový rozdíl
řešen rampou. 1.rampa (část pasáže “A”) o sklonu 9%, délky 1200mm,
dostatečné šíře (k výtahu vedoucímu do 1.PP – garáže, bezbariérové WC).
2. rampa (část pasáže “C”) o sklonu 18%, délky 640mm, dostatečné šíře.
Vstup do pasáže z podzemní garáže (1.PP – 1.NP) - výtahem. Přístup k
výtahu po rampě o sklonu 8%, dl. 6,6m, š. 1430mm. Rampa je opatřena
madlem po obou stranách.
Přístupný s dopomocí - zvonek 1.NP( Obchody). Před každým obchodem
je schod v. 120mm a zvonek s piktogramem ve v. 920mm pro přivolání
obsluhy. V případě potřeby vjetí imobilního klienta do obchodu , lze využít
mobilní ližiny (š. ližiny 200mm a délka 1400mm, š. rozpětí ližin se nastaví
dle rozpětí kol vozíku). Všechny obchody mají možnost si zapůjčit ližiny v
obchodě Pardubanda.
Přístupné ostatní NP - komerční prostory, byty.
Výtah č. 1: Propojuje 1.PP – 5.NP.
Nejblíže 1.bočnímu vstupu od tř. Míru (část pasáže “A”). Jako jediný
propojuje podzemní garáž s pasáží bezbariérově (rampa s podzemní garáže
k výtahu) + 3 schody (kontrastně označeny).
Výtah č. 2: Propojuje 1.PP – 5.NP.
2.boční vstup od tř. Míru (část pasáže “C”). V 1. PP od výtahu do podzemní
garáže vedou pouze schody (3x bez kontrastního značení).
Oba výtahy identické: Kabina výtahu š. 1100mm x hl. 1400mm. Dveře
samočinné vodorovně posuvné š. 900mm). Výtah v plném rozsahu
vybavení.
Výtah č. 3: Propojuje 1.NP – 5.NP.
1. od tř. Míru vpravo (část pasáže ”B”).
Výtah č. 4: Propojuje 1.NP – 4.NP.
2. od tř. Míru vpravo (část pasáže “D”).
Oba výtahy identické: Kabina výtahu š. 1000mm x hl. 1340mm. Dveře
samočinné vodorovně posuvné š. 900mm. Oba výtahy jsou průchozí. Výtah
v plném rozsahu vybavení.
Přístupné – závada. V podzemní garáži v 1.PP pouze výtahem č.1 (v části
pasáže “A”). Přístup k WC z podzemní garáže dveřmi o š. 800mm (s

madlem) otevírané ven + dveře do WC předsíně š.800mm (s madlem)
otevírané dovnitř.
WC kabina š. 1800mm x hl.2000mm. Dveře š. 800mm. Ve WC kabině:
sklopné madlo vpravo u mísy dl. 600mm bez přesahu, madlo u umyvadla
chybí, háček na oděvy ve v. 1420mm. Ve WC kabině signalizační systém
nouzového volání ve v. 940mm a 970mm.
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Machoňova pasáž – vstup ze tř. Míru

Zadní vstup z parkoviště (vjezd z ul. Za Pasáží)
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Průchozí pasáž

Vstup na WC z podzemního parkoviště

