
Pražská organizace vozíčkářů, z.s.  

CENTRUM PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ ČESKÉ REPUBLIKY – LIBEREC 

  CENTRUM PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ ČESKÉ REPUBLIKY – LIBEREC 
 
 
U Jezu 525/4, Liberec 
tel.: - 
web: www.crr.cz 
e-mail: iropliberecky@crr.cz 
 
Základní přehled přístupnosti 
 

 
 
Uživatelský popis objektu 
 
ÚO IROP pro Liberecký kraj sídlí v Evropském domě, který se nachází v komplexu budov Krajského úřadu Libereckého 
kraje. Oddělení je umístěné ve 3. NP vícepodlažního objektu. 
 
Vstup  
 
Přístup k budově vede buď po vozovce s poruchami asfaltu ulicí U Jezu, nebo přes parkovací plochu navazující na ulici 
Blažkova s nejbližší zastávkou MHD. Povrch parkovací plochy se smíšeným betonovým a živičným povrchem je 
výrazně porušený. Povrch před vstupem do Evropského domu už tvoří kvalitní betonová dlažba.  
 
Dvoukřídlé dveře hlavního vstupu se otevírají automaticky do stran. Šířka průjezdu je dostatečná. Zvonková 
signalizace s interkomem (výška 126 cm) je umístěná na sloupku před vstupem. U vstupu není k dispozici akustický 
orientační majáček. 

Z prostorného zádveří vedou do vstupní haly s recepcí (pult výška 90 cm) další automatické dvoukřídlé dveře.  
 
Interiér 

Podlaží budovy propojuje dvojice osobních výtahů (viz Výtah) umístěných naproti recepci.  

Oddělení ÚO IROP ve 3. NP uzavírají jednokřídlé dveře se zvonkovou signalizací (výška 160 cm) a čipovou čtečkou 
(výška 119 cm). Ze široké páteřní chodby, která navazuje na vstupní dveře, vedou po obou stranách vstupy do 
kanceláří a jednací místnosti. Manipulační prostor v interiéru je dostatečný, dveře a další průchody jsou široké min. 
80 cm. Součástí oddělení jsou dvě zaměstnanecké kuchyňky (linka výška 93 cm). Stupnice nástupního a výstupního 
schodišťového stupně vnitřního schodiště jsou kontrastně značené. 

Výtah 

Dvojice průchozích výtahů se shodnými parametry (automaticky otevírané dveře šířka 90 cm; kabina šířka 102 cm, 
hloubka 193 cm) spojuje 1. - 5. NP budovy. Manipulační prostor před výtahy je dostatečný. Kabiny jsou vybavené 
zrcadlem (spodní hrana výška 94 cm) a madlem na boční stěně. Sklopné sedátko je v dosahu ovladače. Ovladač na 
nástupních místech je ve výšce max. 107 cm, maximální výška ovladačů uvnitř klece je 114 cm. Označení ovladačů 
v kleci výtahu vyčnívá nad povrch okolní plochy a je doplněno příslušným Braillovým znakem.   

Hygienické zázemí 
 
Upravená kabina WC není součástí oddělení, ale nachází se na podlaží (3. NP) ve schodišťové chodbě u výtahů, do 
které vedou dvoukřídlé dveře (2x 80 cm), průchod hlavním křídlem však zužuje vodorovné madlo na 71 cm. 
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Přístupná kabina WC (dveře šířka 82 cm; kabina šířka 208 cm, hloubka 246 cm) je samostatná. Označené jednokřídlé 
dveře kabiny se otevírají mechanicky směrem ven. Prostor pro vozík vedle WC mísy je dostatečný (šířka 112 cm). 
Toaletní mísa je vybavena jedním sklopným a jedním pevným madlem.  

Parkování 

Vyhrazené parkovací stání není k dispozici.  

 


