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Parkování vyhrazené 14 x pro ZTP na parkovišti před hypermarketem,  

 + 8x v podzemních garážích 

Vstup hlavní vstup přístupný, 

dveře automaticky ovládané, šířka dveří 2000mm, na dveřích chybí 

kontrastní značení 

dveře zádveří automaticky ovládané, šířka dveří 2000mm 

 

vstup od UNI Hobby přístupný 

dveře automaticky ovládané, šířka dveří 2100mm 

 

vstup od ul. Palackého přístupný 

dveře automaticky ovládané, šířka dveří 1850mm 

Interiér přístupné 1.NP, 

hypermarket – informační pult v. 1000 mm bez podjezdu, pokladní pás 

výšky 900 mm, platební terminál v. 1150 mm,  

průchod u pokladen š. 840 mm, lahvomat s otvorem ve v. 1400 mm a 

tlačítkem ve v. 1300 mm, žádná z pokladen není vyznačena piktogramem 

vozíčkáře 

 

lékárna Dr. Max – pult výšky 1000 mm s odkladovou plochou v. 600 mm, 

platební terminál je ve výšce 1000 mm 

 

Ostatní obchody a služby- 2x občerstvení s pultem v. 900 a 1000 mm bez 

podjezdu, Hračkářství, Elektro, Směnárna, Drogerie, MONETA Money 

Bank, Bankomat MONETA Money Bank s ovládacími prvky do v. 1300 

mm, Bankomat KB s ovládacími prvky v. do 1250 mm, Tabák+tisk, 

Parfumerie, El. cigarety, A3 sport, Květinářství, Kadeřnictví, Vinotéka, 

Tescoma 

 

přístupné s dopomocí 1. PP 

podzemní parkoviště 

přístup po pohyblivém chodníku o sklonu 22 % nebo po komunikaci 

automobilem 

 

Bowling bar – přístupný s dopomocí z podzemního parkoviště 

dveře šířky 850 mm, bez madla, práh v. 30 mm, na dveřích je samozavírání, 

není madlo, není kontrastní značení 

dveře zádveří šířky 750 mm, práh v. 20 mm, není madlo, není kontrastní 

značení 

Výtah není výtah, pohyblivý chodník délky cca 20 m o sklonu 22% 

WC přístupné - závada,  

2x u vstupu od ul. Palackého, ¨ 

1. kabina š. 1500 mm x hl. 2000 mm, výška mísy 540 mm, není: madlo na 

dveřích, madlo u umyvadla, háček na oděvy, je poškozen držák sklopného 

madla ve svislé poloze, WC kabina není vybavena signalizačním systémem 



nouzového volání, WC je uzavřeno odjistitelným zámkem, chybí informační 

cedulka, jakým způsobem použít WC 

 

2. kabina š. 1500 mm x hl. 2000 mm, výška mísy 540 mm, není: madlo na 

dveřích, madlo u umyvadla, háček na oděvy, WC kabina není vybavena 

signalizačním systémem nouzového volání, WC je uzavřeno odjistitelným 

zámkem, chybí informační cedulka, jakým způsobem použít WC 

 

přístupné - závada,  

v baru Bowling, kabina š. 2560 mm x hl. 1820 mm 

není: madlo na dveřích kabiny, madlo na dveřích předsíně, háček na oděvy, 

odpadkový koš, piktogram na dveřích předsíně, WC kabina není vybavena 

signalizačním systémem nouzového volání 
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