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2. Magistrát města Pardubic - Radnice  
 
Adresa: Pernštýnské náměstí 1  

530 21 Pardubice   
                                                            
Telefon:  +420 466 859 111  
e-mail:  posta@mmp.cz 
Web:   http://www.pardubice.eu  

http://www.pardubice.eu/urad/radnice/odbory-magistratu/  
 

Trakt A (přední budova)   
I.NP: Kancelář tajemníka (Odd. personální, Odd. spisové služby), Obřadní síň, Přípravna, 
vstup do společenského sálu – po schodech (není bezbariérový), Informace, Podatelna, Odbor 
školství, kultury a sportu (Odd. kultury a cestovního ruchu) 
II.NP: Primátor, Sekretariát primátora, Náměstci primátora,  Sekretariát náměstků,  Kancelář 
primátora (Oddělení organizační), Odbor rozvoje a strategie, Zprostředkující subjekt ITI,  
Zasedací síň rady, Historický sál  
III.NP: Tajemník, Sekretariát tajemníka (Útvar interního auditu), Kancelář tajemníka (Odd. 
právní),  Kancelář primátora (Úsek vnějších vztahů, Úsek tiskový), Odbor školství, kultury a 
sportu (Oddělení ekonomické). 
 
Trakt B (zadní budova)    
I.NP: Kancelář tajemníka (Odd. hospodářské správy, Úsek provozní, Úsek autoprovozu), 
Odbor školství, kultury a sportu (Odd. školství) 
II.NP: Ekonomický odbor (Odd. účetnictví),  Společenský sál (bezbariérový vstup) 
III.NP: Ekonomický odbor (Odd. rozpočtu), zasedací místnost ekonomického odboru, Galerie  
 
Parkování:  1 x vyhrazené před vedlejším vstupem – Wernerovo nábřeží. Přístup k 

vedlejšímu vstupu z parkoviště po hrubé historické dlažbě -  bez výškových 
rozdílů.   

 
                       Vstup: Nade dveřmi hlavního vstupu je umístěn akustický orientační majáček. U 

hlavního vstupu je odkaz na vedlejší bezbariérový vstup. 
 Hlavní vstup nepřístupný (z Pernštýnského náměstí). Před vstupem 5 schodů.  

Vstupní dvoukřídlé dveře o š. otevíravého křídla 900mm (bez madla, se 
samozavíráním) otevíravé dovnitř.  
Vedlejší vstup přístupný – zvonek (z Wernerova nábřeží). Před vstupem 
zvonek ve v. 1200mm. Vstupní dvoukřídlé dveře  o š. otevíravého křídla 
1260mm s automatickým ovládáním, otevíravé dovnitř. Po zazvonění na 
přivolávací zvonek pracovník Radnice automatickým dálkovým ovládáním  
dveře otevře.  

 Budova Radnice je rozdělena na Trakt A (přední budova) a Trakt B (zadní 
budova).  

 Za vstupními dveřmi vedlejšího  vstupu  (v průjezdu)  jsou vlevo dveře vedoucí 
k výtahu, který propojuje I.NP až III.NP zadní budovy (trakt B).  Přede  dveřmi 
je zvonek ve v. 1017mm nad schodem v. 180mm  s odsazením 530mm – slouží  
klientovi  pro přivolání dopomoci nebo při odchodu z budovy  pro otevření 
vedlejších  vstupních dveří.  Vstupní dveře plné o š. 870mm (bez samozavírání, 
bez madla) otevíravé do zádveří.   
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 Naproti vedlejšímu vstupu přes dvůr jsou dveře vedoucí  k výtahu, který 
propojuje I.NP až III.NP přední budovy (trakt A ). Vstupní dveře  o š. 1000mm 
(se samozavíráním se zpomalením).  

 
Interiér:         Trakt A (přední budova) - přístupný s dopomocí  
 I.NP: V zádveří nad schody  (u hlavního  vstupu) jsou Informace a Podatelna – 

v.okénka 1017mm se sníženou manipulační  plochou ve v. 650mm  a hl. 
200mm, u info okénka zvonek ve v. 1200mm. Vstup k  Obřadní síni, Přípravny 
a Společenskému  sálu dvoukřídlými dveřmi o š.obou křídel 600mm. Dveře 
vedoucí do Obřadní síně, Přípravny , z Přípravny do Obřadní síně dvoukřídlé o 
š.obou  křídel 600mm. Při konání akcí jsou obě  křídla dveří otevřená.  

 Vstup do společenského sálu není v I.NP bezbariérový, bezbariérový přístup je 
pouze k šatnám a do předsálí (pod schodištěm).   

   
Výtah: Trakt A (přední budova) 

Kabina š. 1100mm x hl. 1400mm. Dveře samočinné vodorovně posuvné o š. 
900mm. V kabině výtahu není sedátko a zrcadlo.  

 
WC: přístupné – závada   (III.NP přední budova )  

Dveře do 1. předsíně dvoukřídlé o š. křídla  600mm bez madla, otevíravé 
dovnitř.  Předsíň š. 2340mm x hl. 2190mm. Pro vstup do předsíně je nutné 
dopomoci druhé osoby z důvodu otevření 2. křídla dveří. Dveře do 2. předsíně 
o š. 900mm (bez madla), otevíravé ven. Předsíň š. 2670mm x hl. 1630mm. 
Dveře do WC kabiny s madlem dl.450mm. WC kabina š. 1660mm x hl. 
1360mm. Výška sedátka 530mm (WC mísa na soklu). Háček na oděvy ve v. 
1750mm. Ve WC  kabině není signalizační systém nouzového volání.  
 Informace:  WC se bude rekonstruovat.  

 
Interiér: Trakt B (zadní budova) – přístupný s dopomocí  
 II.NP: Společenský sál přístupný 2 x dvoukřídlými dveřmi o š. obou křídel 

650mm.   
 III.NP: Vstup na galerii společenského sálu 2 x dvoukřídlými dveřmi o š. obou 

křídel 650mm. Ve dveřích práh v. 50mm.   
 
Výtah: Trakt B (zadní budova) 

Kabina š. 1110mm x hl. 1300mm. Dveře samočinné vodorovně posuvné o š. 
900mm. Výtah je průchozí. V kabině výtahu není sedátko.  

 
WC: přístupné  (II.NP zadní budova B) 
 WC kabina š. 2150mm x hl. 1960mm. Ve WC kabině není signalizační systém 

nouzového volání.  
 
Hlavní vstup nepřístupný, vedlejší vstup přístupný – zvonek.  
Interiér přístupný s dopomocí.  
WC (trakt A)  přístupné – závada. 
WC (trakt B)  přístupné.  
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Hlavní vstup  (Pernštýnské nám.)                                Vedlejší vstup (Wernerovo nábř.) 
     

 
 
 
                                                                                                                                                                      

                                    
Půdorysné schéma a vertikální průřez    
budovy Radnice  
                                                                                                                                                                 


