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VĚC: Opakovaná žádost o odstranění závad 
  
Vážená paní, vážený pane, 

 
kontrolní prohlídkou dne 11. a 17.12.2012 bylo zjištěno, že na základě naší žádosti 

z 19.09.2011 byly provedeny pouze některé odstranitelné překážky bezbariérového užívání staveb 
v ní uvedené. 

 Proto v souladu se Stavebním zákonem č.183/2006 Sb., § 132 odst. 3 písm. e), 
opakovaně  žádáme ve veřejném zájmu o jejich odstranění, a to:    
 
      
V budově Vysokomýtské nemocnice na adrese Hradecká 167, 566 01 Vysoké Mýto 
 

1) Zámek u dveří  toalety pro imobilní vyměnit za odjistitelný zvenku. 
2) Doplnit madlo na dveřích toalety pro imobilní. 
3) V kabině toalety pro imobilní doplnit sklopné madlo u WC mísy  
4) Doplnit WC imobilní věšáčkem na oděvy do výšky 1200mm. 

 
 
 
V budově Vysokomýtské nemocnice na adrese Žižkova 271, 566 01 Vysoké Mýto 
 

1) Zámek u dveří toalety pro imobilní vyměnit za odjistitelný zvenku. 
2) Doplnit piktogram na dveřích toalety pro imobilní. 
3) Doplnit madlo na dveřích toalety pro imobilní. 
4) V kabině toalety pro imobilní doplnit sklopné madlo u WC mísy a vhodně umístit pevné 

madlo. 
5) Doplnit WC pro imobilní věšáčkem na oděvy do výšky 1200mm  

 
 
 
 
 

Městský úřad Vysoké Mýto 

Stavební úřad  
Pan Ing. Karmín Luboš 
B.Smetany 92 
Vysoké Mýto 
566 01 Vysoké Mýto 
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V budově Zdravotního střediska na adrese Generála Závady 116, 566 01 Vysoké Mýto 
 

1) Ve výtahu doplnit u tlačítek znaky v Braillově písmu. 
2) Doplnit piktogram na dveřích toalety pro imobilní. 
3) Zámek u dveří toalety pro imobilní vyměnit za odjistitelný zvenku. 
4) Doplnit madlo na dveřích toalety pro imobilní. 
5) V kabině toalety pro imobilní doplnit sklopné madlo u WC mísy. 
6) Doplnit WC imobilní věšáčkem na oděvy do výšky 1200mm. 
 

 
 
V budově Zdravotního střediska na adrese Husova 166, 566 01 Vysoké Mýto 
 

1) Vhodně umístit zvonek s piktogramem pro přivolání dopomoci. 
2) Ve výtahu doplnit u tlačítek znaky v Braillově písmu. 
3) Zámek u dveří toalety pro imobilní vyměnit za odjistitelný zvenku. 
4) Doplnit madlo na dveřích toalety pro imobilní. 
5) Doplnit WC imobilní věšáčkem na oděvy do výšky 1200mm. 
6) V kabině toalety pro imobilní doplnit sklopné madlo u WC mísy. 

 
 
 
               Výše uvedené závady bezbariérového užívání a jejich odstranění lze konzultovat v našem 
konzultačním středisku bezbariérovosti. Kontaktovat nás můžete na adrese: 
 
Česká abilympijská asociace, o.s.,Konzultační a poradenské středisko bezbariérovosti, 
Pavlína Shánělová, konzultantka bezbariérových řešení 
Pl. B.Kohouta 914, 566 01 Vysoké Mýto,tel.:774 554 721 , e-mail: pavlina.shanelova@caacz.cz 
 

 
 
S  pozdravem 

 
 
 
 …..………………………. 
 podpis / razítko 
 
 

 

 


