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Parkování 3 vyhrazená parkovací stání  před budovou – parkoviště města Pardubic  
Přístup Od vyhrazaného parkovacího  stání vstup na chodník (před budovu)  řešen 

nájezdovou rampou (š. 1190mm , dl. 1830mm, sklon 7 - 8%). 
Vstup Přístupný s dopomocí – zvonek (plošina). Před vstupem 2 schody – 1. 

schod přede dveřmi, 2. schod ve dveřích na vstupu. K  překonání výškového 
rozdílu mezi pochozí plochou před vstupem a budovou slouží  mobilní 
rampa. U vstupu zvonek ve v. 1100mm pro přivolání pracovníka soudu 
(justiční stráže), který  rampu ploží na schody a pomůže imobilnímu 
klientovi při vjetí do budovy. Vstupní dveře dvoukřídlé o š. otevíravého 
křídla 900mm.  Za vstupními dveřmi schody. Výškový rozdíl do zvýšeného 
1.NP řešen svislou plošinou.  Za vstupem bezpečnostní rám a turniket (š. 
průjezdu 1030mm). Za vstupem nad schodama vestibul.  

Interiér Přístupné 1.NP (plošina), 1.NP – 4.NP (výtah).   
V pravé části budovy Krajský soud (pobočka v Pardubicích), v levé 
části budovy  Okresní soud.  
1.NP: Jednací síně, Podatelna, Informační kancelář 
2.NP: Vedoucí kanceláří insolvečního oddělení, Asistenti soudců, vyšší 
soudní úředníci 
3.NP:Vedoucí kanceláře občanskoprávního oddělení, obchodního oddělení, 
Vedoucí kanceláře  správního oddělení, Vedoucí kanceláří trestního 
oddělení,  Vedoucí kanceláře veřejných rejstříků, Asistenti soudců, vyšší 
soudní úředníci 
4.NP: Místopředseda krajského soudu, Zástupkyně ředitelky soudu, Příjem 
stížností, Žádosti o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., Pokladna – 
prodej kolkových známek a úhrad soudních poplatků, Správa soudu, 
Knceláře soudců 
5.NP: Kanceláře soudců  
Ve vestibulu Podatelna - dveře  š. 900mm (se samozavíráním se 
zpomalením, s madlem). Výška pultu 1050mm, jednací stůl v. 750mm 
umožňující podjetí  vozíkem.  Informační kancelář – dveře o š. 900mm (bez 
madla), výška pultu 1070mm, jednací stůl v. 750mm, umožňující podjetí 
vozíkem. V jednotlivých patrech (1.NP – 5.NP)  jsou kanceláře za 
spojovacími dvoukřídlými dveřmi o š. křídla 750mm (se samozavíráním se 
zpomalením, s panikovým kováním – madlem) . V 1.NP jsou tyto dveře 
volně přístupné, v ostatních nadzemních podlažích jsou  dveře zvenčí 
nepřístupné.  Přede dveřmi jsou zvonky ve v. 1050mm s čísly na konkrétní 
úředníky, kteří po zazvonění příjdou klientovi dveře otevřít.  

Plošina Překonává výškový rozdíl od vstupu (5 schodů) do zvýšeného 1.NP. Plošina 
š. 1090 x hl. 1400mm. Nosnost 400kg.  Plošina je samoobslužná, při 
pohybu plošiny  je nutné držet ovládací tlačítko.    

Výtah Propojuje 1.NP – 5.NP. Kabina výtahu š. 1100mm x hl. 2100mm. Dveře 
samočinné vodorovně posuvné o š.900mm.  

WC Bezbariérové WC se nachází v 1.NP. Dveře do WC kabiny opatřené 
samozavíráním. Kabina š. 1960mm x 2430mm. Signalizační systém 
nouzového volání v horní úrovni  860mm, ve spodní úrovni 280mm nad 
podlahou. Zvuková signalizace je vyvedena do služebny justiční stráže.   
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