
 
 

18. Krajský úřad – Budova C 
Adresa nám. Komenského 120, Pardubice  

Telefon  +420 466 026 427 

e-mail  posta@pardubickykraj.cz 
Web  www.pardubickykraj.cz 

 
 1.NP : Recepce, informace, Sál Jana Kašpara, Czech POINT, pokladna, 

podatelna 
2.NP: Odbor životního prostředí a zemědělství (vedoucí odboru, právník 
odboru, ekonom odboru, odd. vodního hospodářství, odd. integrované 
prevence, odd.ochrany přírody, odd. ochrany ovzduší a odpadového 
hospodářství, odd.zemědělství),  Odbor majetkový, staveb. řádu a investic 
(odd. přípravy a realizace investic), Zasedací místnost  
3.NP: Odbor sociálních věcí (vedoucí odd., právník odboru, 
odd.ekonomické),  Odbor majetkový, staveb. řádu a investic (odd. přípravy 
a realizace investic, odd.správy majetku), Odbor dopravy a sil. hospodářství 
(vedoucí odboru, ekonom odboru, odd.dopravy, odd.silničního 
hospodářství, odd.dopravní obslužnosti),  Zasedací místnost  
4.NP: Odbor sociálních věcí (vedoucí odboru, koncepční odd, odd. 
sociálně-právní ochrany dětí),  Odbor majetkový, staveb. řádu a investic 
(vedoucí odborum, právník odboru, odd. správy majetku, odd. ekonomické, 
odd. odd. stavebního řádu), Zasedací místnost  

Parkování Nejbližší vyhrazená stání 3 x před budovou Krajského a Okresního soudu v 
ul. Na Třísle, Parkovací dům Pardubického kraje (Budova D). 

Přístup Přístupová komunikace ve sklonu z obou stran přístupu - zleva  dl. 12,3m,  
sklon  8-9%, zprava dl. 8,5mm,  sklon 12 – 15% - opatřená zábradlím po 
jedné straně.   

Vstup Nepřístupný hlavní vstup. Před vstupem schody (5x). U hlavního vstupu 
není informace se směrováním k vedlejším vstupu. Vstupní dveře 
dvoukřídlé o š. otevíravého křídla 880mm (se samozavíráním, bez madla) , 
ve dveřích práh 30mm. Dveře ze zádveří dvoukřídlé o š. otevíravého křídla 
880mm (se samozavíráním , bez madla).  
Vedlejší vstup přístupný s dopomocí – zvonek. Na budově u hlavního 
vstupu je umístěn zvonek s piktogramem  ve v. 960mm -  slouží k přivolání 
pracovníka úřadu, který dopomůže imobilnímu klientovi při vyjetí k 
vedlejšímu bezbariérovému vstupu. U vedlejšího  vstupu je úřední deska, 
dotyková tlačítka ve v. 1040mm. Před vedlejším vstupem je zvonek ve v. 
900mm.  Vstupní dvoukřídlé dveře o š. 1000mm (se samozavíráním se 
zajištěním v otevřené poloze, se svislým madlem).  
Czech Point - vstup přístupný s dopomocí   (Czech Point sídlí v budově  
Krajského úřadu C a má samostatný vstup). Vstupní dvoukřídlé dveře o š. 
otevíravého křídla 1000mm (se samozavíráním se zajištěním v otevřené 
poloze, se svislým madlem). Dveře ze zádveří do Podatelny a Pokladny o š. 
900mm (se samozavíráním, se svislým madlem).  



 Interiér Přístupný.  
Za vstupem ve vestibulu Recepce, informace  – výška pultu 1100mm.  
Sál Jana Kašpara 
Vstupní dveře z vestibulu  do předsálí dvoukřídlé o š. obou křídel  900mm 
(se samozavíráním , bez madla, Předsálí (jídelna) – prostorné se stolky na 
stání v. 1100mm . Z předsálí vstup do jednacího sálu a šatny .   
Šatna: Vstupní dveře  jednokřídlé o š. 970mm se samozavíráním, bez 
madla. V šatně pult v. 900mm bez možnosti podjetí vozíkem.  
Jednací sál:  Vstupní dveře dvoukřídlé o š. obou křídel 800mm (se 
samozavíráním, bez madla). Stoly  v sále umožňují podjetí vozíkem.  
Kanceláře jsou ve 2. NP– 4.NP. Spojovací dveře ke kancelářím jsou 
dvoukřídlé  o š.obou křídel  800mm (se samozavíráním, bez madla) – jedno 
křídlo stále otevřené. Ve 4.NP Jedncí sál -  dveře o š. 900mm.  
Czech Point  - pokladna a podatelna - pult snížený ve v. 700mm umožňující 
podjetí vozíkem. Terminál na pořadové lístky- klávesnice ve v. 1000mm.   

Výtah Propojuje 1.NP – 4.NP. Kabina výtahu š. 1300mm x hl. 1500mm. Dveře 
samočinné vodorovně posuvné š. 800mm. Zrcadlo v kabině výtahu na boční 
stěně.  

WC Přístupné  (ve 2.NP a 3.NP -  totožná). Předsíň š. 1690mm x hl. 3030mm. 
WC kabina š. 1650mm x hl. 1980mm. Ve WC kabině není signalizační 
systém nouzového volání.    
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Hlavní vstup + přístupová komunikace k vedlejšímu Vedlejší vstup – přístupová 
 vstupu zleva  komunikace zprava 
   
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 


