
 

 

7.                              Odbory MmP –- Krajský úřad (budova B) 
adresa nám. Republiky č.p.12 

530 02 Pardubice 

telefon +420 466 859 111 

e-mail posta@mmp.cz  

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

 

Parkování Nejbližší vyhrazená stání : Wernerovo nám. 1x , před Krajským soudem  + 
Okresním soudem (Na Třísle ) 3x,  ve dvoře z ul. Klášterní 1 x (budova A), 
obecné ve dvoře,  dle předchozí domluvy (budova B).  Parkovací dům 
Pardubického kraje (Budova D).  

Vstup vedlejší vstup přístupný (plošina) (z Jahnovy ulice č.p. 127 – Budova B) 
Vstup do budovy v úrovni pochozí plochy.Vstupní dveře dvoukřídlé  s 
automatickým ovládáním, otevíravé ven.  Šířka vstupu 1280mm. Za 
vstupem schody (10x) , výškový rozdíl do zvýšeného 1.NP řešen svislou  
plošinou. Plošina je samoobslužná – š.1100mm  x hl.1300mm , nosnost 
400kg.   

přístupný s dopomocí (z nám. Republiky č.p. 12 – Budova B) 

Nad osou hlavních vstupních dveří je umístěn akustický orientační majáček. 

Před  vstupem umístěn piktogram označující bezbariérový vstup. Před 
vstupem  není informace (piktogram) se směrovým značením k 
bezbariérovému vstupu z Jahnovy ulice.  

Před vstupem  2 schody, opatřené rampami. Obě rampy o š. 1100mm, dl. 
1160mm, sklonu 10,5%.   

Za vstupem schody (6x), výškový rozdíl do zvýšeného 1.NP řešen 
dvouramennou rampou: 1.rameno sklon 12,9%, š.1150mm, délka 1870mm, 
podesta š. 2600mm x hloubka 1100mm, 2.rameno sklon 12,5%, š. 1120mm, 
délka 4,7m. Rampa opatřena po obou stranách zábradlím v. 1100mm.   

Nad rampou a nad schody dvoukřídlé dveře o š. otevíravého křídla 800mm 
– stále otevřené.  

Interiér Odbory Magistrátu města Pardubic sídlí v budově B v 1.NP a 2.NP.  
1.NP: Kancelář tajemníka (Odd. hospodářské správy – úsek provozní, Odd. 
spisové služby, Informace, Podatelna, Pokladna),  Kancelář primátora (Odd. 
krizového řízení), Odbor správních agend (Oddělení občanských průkazů, 
cestovních dokladů a evidence obyvatel, oddělení přestupků  a úsek 
památkové péče, Oddělení matriky) , Odbor dopravy (Odd. speciálního 
stavebního úřadu a dopravy,  Odd. dopravně správních agend – řidičské 
průkazy, bodový systém, zkušební komisaři),  Odbor ekonomický (Odd. 
daní a daňových pohledávek) 

2.NP: Odbor správních agend (Odd. přestupků – dopravní přestupky, ostatní 
přestupky).  

V 1.NP Podatelna MmP – dveře o š. 950mm (bez samozavírání, bez madla), 
pult bez snížení ve v. 1070mm. Recepce - pult bez snížení  ve v. 1000mm. 
U recepce je orientační tabule s informací o rozmístění odborů Magistrátu 
města Pardubic a odborů Krajského úřadu s půdorysným plánkem budovy A 
a B. Terminály na pořadové lístky – klávesnice   ve v. 1070mm. 

V budově KÚ C – Czech Point (na adrese nám. Komenského 120) – Odbor 



 

 

správních agend ( Odd. matriky) – viz. popis budovy Krajského úřadu 
(budova C).    

Výtah 1.NP – u vstupu z Jahnovy ul. (Budova B). Propojuje 1.NP – 4.NP.  

Kabina Výtahu  š. 1100mm x hl. 1300mm. Dveře samočinné vodorovně 
posuvné š. 900mm. V kabině výtahu není zrcadlo – výtah prosklený.  

Schodiště V budově přímá schodiště s madlem/zábradlím po jedné nebo obou 
stranách.  

WC přístupné - závada (budova B) v 1.NP  

WC předsíň š. 3430mm x 1520mm. Dveře do WC předsíně otevírané 
dovnitř š. 940mm. WC kabina š. 1600mm x  hl. 2470mm. Dveře š. 900mm. 
Výška WC mísy 520mm. Madlo u umyvadla není. Ve WC kabině není 
signalizační systém nouzového volání.  

  

Přemapováno 10/2021 zpracoval: R. Zamastilová 
 
 
 
 

                           
              Vstup z nám. Republiky č.p.12                                 Bezbariérový vstup (z ul. Jahnova 127) 

                (za vstupem dvouramenná rampa) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

  
 


