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Lékařská posudková služba - Okresní správa sociálního zabezpečení  
Adresa: U Stadionu 2729 
530 02 Pardubice  
Telefon: +420 466 742 111 
e-mail: posta.pa@cssz.cz 
Web: www.cssz.cz 
 
Lékařská posudková služba se nachází v budově OSSZ v 1.NP.  
 
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 - zázemí, Pracoviště ČSSZ Hradec Králové, Ředitel 
OSSZ 
 
 
Parkování: Vyhrazené 2 x před budovou + 2 x naproti budově (přes silnici). 

  
Přístup:  Před vstupem 4 schody se zábradlím ve v. 900mm. 

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. Rampy jsou 
opatřené po jedné straně zábradlím ve v. 970mm. 

 
Vstup: přístupný 
 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-zvonek 
 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. Dveře samočinné vodorovně 

posuvné o š. 800mm. Kabina výtahu š. 1100mm x hl. 1300mm. 
V kabině výtahu není zrcadlo.   

 Nákladní výtah přístupný v 1.NP. Dveře samočinné vodorovně 
posuvné o š. 800mm. Kabina výtahu š. 1100mm x hl. 2000mm.  
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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. 
WC kabina není vybavena  signalizačním systémem  nouzového 
volání.  

 
Vstup přístupný.  
Interiér přístupný-zvonek. 
WC přístupné - závada. 
 

 Pracovníci ÚP  nemají znalost znakové řeči,  ani tuto službu standardně zajištěnou. V  případě 
potřeby  si klient musí k  jednání zajistit sám svého překladatele (asistenta) - tuto informaci 
zasílá OSSZ písemně klientovi na pozvánce. Pracoviště neumožňují indukční poslech pro 
nedoslýchavé osoby. V budově nejsou použity taktilní prvky pro osoby nevidomé (pouze 
tlačítka výtahu označena Braillovým písmem).  

 
 Spádová oblast: Pardubice + okolní obce bývalého okresu Pardubice   

 
Informace pro uživatele:  
Tyflocentrum Pardubice, o.p.s. zajišťuje na požádání „Průvodcovské a předčitatelské služby“ 
pro nevidomé a slabozraké.  
 
Pracoviště Pardubice: 

adresa: nábř. Závodu míru 1961, 530 02 Pardubice 

tel.: 466 500 615, 774 415 173 

e-mail: pardubice@tyflocentrum.cz 

web: www.tcpce.cz  

Pracoviště Chrudim: 

adresa: Městský park 274, 537 01 Chrudim (2. patro, č. dveří 33) 

tel.: 469 623 368, 774 415 173  

Pracoviště Vysoké Mýto: 

Plk. B. Kohouta 914, 566 31 Vysoké Mýto 

tel.: 774 415 173 
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   Budova OSSZ                                               Přístup do budovy po rampě + 2 vyhrazená    

  stání před budovou  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


