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22. Okresní správa sociálního zabezpečení – Lékařská posudková služba 
 
Adresa: U Stadionu 2729 

530 02 Pardubice  
   
Tel.:   +420 466 742 111                                                              
Web:  www.cssz.cz 
e-mail:  posta.pa@cssz.cz 
 
1.NP: Oddělení OSVČ, Oddělení nemocenského pojištění, Oddělení kontroly, Pokladna 
výběru pojistného, Oddělení vnitřní správy, Podatelna, Oddělení lékařské posudkové služby, 
Oddělení důchodového pojištění 
2.NP: Oddělení účtárny pojistného a dávek, Oddělení nemocenského pojištění, Oddělení 
kontroly 
3.NP: Oddělení vymáhání pojistného a provádění exekučních srážek, Oddělení vnitřní správy, 
Oddělení  lékařské posudkové služby, Pracoviště ČSSZ Hradec Králové, Ředitel OSSZ 
  
Parkování: Vyhrazené 2 x před budovou + 2 x naproti budově (přes silnici).   
  
Vstup: přístupný 
 Před vstupem schody. Bezbariérový přístup do budovy zajištěn dvěma 

rampami. Rampa z pravé strany o sklonu 4% , š. 2m a dl. 10m. Rampa z levé 
strany o sklonu 4,3%, š. 2m a dl. 9m, obě rampy opatřené po jedné straně 
zábradlím. Vstupní dveře do budovy a dveře ze zádveří jsou s automatickým 
ovládáním. V zádveří je zapuštěná  čistící kobercová zóna (cca 20mm) pod 
úroveň podlahy.  

 
Interiér: přístupný 
 Oddělení lékařské posudkové služby se nachází v 1.NP. Spojovací dveře  ke 

kancelářím jsou opatřeny samozavíráním. Přede dveřmi jsou umístěny  zvonky   
pro přivolání dopomoci. Kanceláře jsou přístupné, jednací stoly umožňují 
podjetí vozíkem.  

 V 1.NP je Pokladna a Podatelna, v. pultu 1100mm s předsunutou plochou hl. 
300mm.  Ve vestibulu budovy je terminál na pořadové lístky ve v. 1100mm.  

  
Výtah: Osobní výtah  přístupný v 1.NP. Kabina výtahu š. 1100mm x hl. 1300mm. 

Dveře samočinné vodorovně posuvné o š. 800mm. V kabině výtahu není 
zrcadlo.   

 Nákladní výtah přístupný v 1.NP. Kabina výtahu š. 1100mm x hl. 2000mm. 
Dveře samočinné vodorovně posuvné o š. 800mm.  

 
WC:       přístupné- závada  
 WC se nachází  v 1.NP v oddělení OSVČ. WC kabina š. 2100mm x hl. 

1700mm.  Ve WC kabině není madlo u umyvadla a signalizační systém  
nouzového volání.  

 
Vstup přístupný.  
Interiér přístupný.  
WC přístupné - závada. 
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    Budova OSSZ                                               Přístupová rampa + vyhrazená 

    stání před budovou  
 

 
 
 

 


