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Parkování

Před budovou obecné stání, nejbližší vyhrazené stání 3 x u vjezdu do ul.
Hronovická z ul . Sladkovského.
Přístupný s dopomocí – zvonek .
Před vstupem 2 schody. U vstupu zvonek ve v. 950mm pro přivolání
dopomoci. Pracovník kulturního domu instaluje na schody před vstupem
přenosnou dřevěnou rampu (š.900mm x dl.600mm). Vstupní dveře
dvoukřídlé o š. otevíravého křídla 700mm a druhého křídla 800mm.
Přístupné 1.NP s dopomocí (plošina).
Za vstupními dveřmi schody (4x), výškový rozdíl do zvýšeného 1.NP
zajištěn schodišťovou plošinou. Nad schody vstup ze zádveří do chodby
dvoukřídlými dveřmi (otevřená obě křídla dveří, š. průchodu 1500mm). V
zádveří nad schody je pokladna (v. pultu 960mm) – v současnosti se již
nepoužívá, vstupenky na akci bývají v předprodeji nebo se prodávají při
vstupu do sálu u stolku.
Sál kulturního domu se nachází ve zvýšeném 1. NP a je v jedné výškové
úrovni (kromě pódia). Vstup do sálu dvoukřídlými dveřmi o š. obou křídel
1500mm.
1.NP : V předsálí na chodbě šatna – v. pultu 700mm, dále občerstvení – v.
pultu 1100mm, na chodbě vysoké barové stolky s židlemi, k dispozici je
jeden stůl, který umožňuje podjetí vozíkem.
2.NP: Kanceláře + vstup na balkón – pro vozíčkáře nepřístupné.
1.NP – 2.NP propojuje přímé schodiště s madlem po jedné straně. V budově
není výtah.
Schodišťová plošina š. 660mm x hl. 770mm, nosnost 190kg – uzamčená.
Plošinu obslouží pracovník kulturního domu, který doprovází imobilního
klienta již od vstupu přes instalaci přenosné rampy na schody před vstupem
až po přemístění za pomoci schodišťové plošiny do zvýšeného 1.NP k sálu.
Přístupné – závada (1.NP).
Dveře do WC kabiny š.800mm.
WC kabina š. 2000mm x hl. 1400mm. Výška WC mísy 400mm.
Ve WC kabině není signalizační systém nouzového volání.
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Kulturní dům Hronovická – vstup

Vyhrazená stání v ul. Hronovická 3x

