
 

 

19.                           Informační centrum 

                                budova č. 15 

adresa Kyjevská 44 

532 03 Pardubice 

 

telefon 466 011 111, 467 431 111, 840 111 246 

e-mail posta.pardubice@nempk.cz  

web www.nempk.cz     

 

Parkování U budovy na parkovišti nejsou vyhrazena stání pro ZTP. Parkování pouze 

obecné.  

Přístup Z asfaltové komunikace je ke vstupu do budovy chodník ze zámkové dlažby 

o podélném sklonu 9,7 – 12,2 % a následují 3 schody nebo vede ke vstupu 

zalomená rampa.  

 

Vstup přístupný s dopomocí – nebezpečné 

Ke vstupním dveřím do budovy vede pevná, lomená rampa o podélném 

sklonu 10,5 – 17 %, délka 5,07 m a šířka 1,43 m a o sklonu 8,6 – 11,8 %, 

délka 1,95 m a šířka 1,5 m. Madlo na obou stranách v. 980 mm. 

UPOZORNĚNÍ - vstup na rampu je nebezpečný i s dopomocí  

Vstupní dveře automaticky ovládané š. 1800 mm. U vstupních dveří je 

zvonek pro centrální kancelář ve v. 1700 mm. Vlevo vedle dveří je umístěna 

poštovní schránka, v. 1160 mm. 

Zádveří š. 3800 mm a hl. 3100 mm. Dveře automaticky ovládané  

š. 1800 mm. 

V zádveří je umístěn automat pro placení regulačních poplatků. Výška pro 

mince 1370 mm, v. pro lístek 1230 mm, vrácené mince v. 920 mm. 

Měnička papírových bankovek – v. pro bankovky 1160 mm, v. pro výběr 

peněz 920 mm. 

Okénko v. 1070 mm – používá se pouze v nočních hodinách, kdy je interiér 

uzavřen. 

Bankomat KB – klávesnice v. 940 mm, pro vložení karty v. 1020 mm, 

dotyková obrazovka v. 1280 mm. 

 

Interiér přístupný v 1. NP 

1. NP 

Recepce – výška pultu 1270 mm. 

Pokladna 1, 2 

Dveře š. 900 mm.  

Provozní doba –   Po – Pá  07,00 – 15,00 hod. 

Oddělení komunikace a marketingu 

Dveře š. 900 mm. 

Provozní doba -   Po – Pá  07,00 – 15,30 hod. 

Podatelna  

Dveře š. 900 mm. 
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Bistro 

Dveře dvoukřídlé, š. otvír. křídla 800 mm. 

Pult v. 1140 mm, stoly umožňují podjetí vozíkem. 

Provozní doba – Po – Ne 11,00 – 19,00 hod. 

Přestávky – Po – Pá  15,00 – 15,30 hod. 

                     So, Ne, svátky  13,30 14,00 hod. 

Prodejna  

Dveře dvoukřídlé, š. otvír. křídla 800 mm. 

Pult v. 900 mm, stoly umožňují podjetí vozíkem. 

Provozní doba – Po – Pá  05,30 – 16,00 hod. 

                             So  zavřeno 

                             Ne  09,00 – 15,30 hod.  

2. NP 

Jídelna pro zaměstnance. 

 

Schodiště Přímé, s madlem po obou stranách. 

WC přístupné v 1. NP - závada 

WC kabina š. 1910 mm x hl. 1450 mm. Není madlo u umyvadla. WC 

kabina není vybavena signalizačním systémem nouzového volání.  

Primárně z hygienických důvodů, odpadkový koš pedálový s víkem. 

 

  

Přemapováno 01/2019  zpracovala: Irena Čáslavková 
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