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Okresní správa sociálního zabezpečení 
V Hliníkách 1172 
537 55 Chrudim 
Tel. 469 620 537 
E-mail: posta.cr@cssz.cz 
Web: http://www.cssz.cz/cz/kontakty/krajska-a-okresni-pracoviste/pardubicky-kraj/ossz-
chrudim.htm 
 
1.NP - Informační kancelář, Čekárna lékařské posudkové služby 
2.NP - Pokladna, Oddělení osob samostatně výdělečně činných a Oddělení účtárny 
pojistného a dávek 
3.NP - Oddělení důchodového pojištění a Oddělení lékařské posudkové služby  
4.NP – Oddělení kontroly, Oddělení vymáhání pojistného a provádění exekučních 
srážek, Oddělení správy systémového a aplikačního vybavení 
5.NP – Oddělení nemocenského pojištění, Oddělení vnitřní správy, Sekretariát a 
Ředitelka OSSZ 
 
Parkování:    Před budovou 1 vyhrazené stání pro ZP. 
 
Vstup:  přístupný vedlejší vstup - zvonek 
 Hlavní vstup nepřístupný, před vstupem schody.  

             Vstupní dveře a dveře ze zádveří do prostoru chodby s automatickým 
            ovládáním. Za dveřmi se nachází podatelna. 

  Vedlejší vstup po dvouramenné rampě se sklonem 6%.   
Vstupní automatické dveře, které se otevřou po zazvonění na zvonek ve 
výšce 1000mm s oboustranným dorozumívacím systémem napojeným 
na obsluhu podatelny. Na budově informace o použití vedlejšího 
vstupu.    

 
Interiér:   přístupný 
 V přízemí vstupní hala s výtahem. Okénko informací (podatelna) ve 

výšce 850mm bez předsunuté plochy.  
 Psací stoly umožňující podjezd vozíku. Terminál na pořadové lístky, 

taktilní znaky a štítky v Braillu  na dveřích nejsou.  
 
 
Výtah:  Rozměr š.1300xh.1100mm. Dveře samočinné vodorovně posuvné o 

š.800mm. Kabina výtahu v plném rozsahu vybavení 
 
   
WC:   přístupné  
 V 1.NP. Rozměr š.2800xh.2000mm. 

Kabina není vybavena signalizačním systémem nouzového volání. 
  

 
 
Vstup: přístupný vedlejší vstup-zvonek 
Interiér: přístupný 
WC: přístupné  
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Pracovníci nemají znalost znakové řeči, ani tuto službu standardně zajištěnou. Pracoviště 
neumožňují indukční poslech pro nedoslýchavé osoby. V budově nejsou použity taktilní 
prvky pro osoby nevidomé (pouze jsou označeny tlačítka ve výtahu Braillovým písmem). 
 
Informace pro uživatele: 
Tyflocentrum Pardubice, o.p.s. zajišťuje na požádání „Průvodcovské a předčitatelské služby“ 
pro nevidomé a slabozraké. 
 
Pracoviště Pardubice: 
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: 
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 01 Vysoké Mýto  
Tel.: 774 415 173 
 
Spádová oblast: Chrudim, Heřmanův Městec, Hlinsko, Nasavrky, Seč, Ronov n. Doubravou, 
Třemošnice, Svratouch, Chrast, Slatiňany, Hrochův Týnec, Luže, Trhová Kamenice, Skuteč, 
Proseč + okolní obce 
 
 
 
Vedlejší vstup: 
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Hlavní vstup: 

  
 


