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Na Třísle 118, Pardubice 530 95

Parkování
Přístup

3 vyhrazená parkovací místa před budovou.
Od vyhrazeného parkovacího stání přístup na chodník (před budovu) řešen
nájezdovou rampou (š. 1190mm , dl. 1830mm, sklon 7 - 8%).
Přístupný s dopomocí – zvonek. Před vstupem 2 schody – 1. schod přede
dveřmi, 2. schod ve dveřích na vstupu. K překonání výškového rozdílu
mezi pochozí plochou před vstupem a budovou slouží mobilní rampa. U
vstupu zvonek ve v. 1100mm pro přivolání pracovníka soudu (justiční
stráže), který rampu položí na schody a pomůže imobilnímu klientovi při
vjetí do budovy. Vstupní dveře dvoukřídlé o š. otevíravého křídla 900mm.
Za vstupními dveřmi schody. Výškový rozdíl do zvýšeného 1.NP řešen
svislou plošinou. Za vstupem bezpečnostní rám a turniket (š. průjezdu
1030mm). Za vstupem nad schodama vestibul.
Přístupné 1.NP (plošina).
V levé části budovy Okresní soud, v pravé části budovy Krajský soud
(pobočka v Pardubicích). Vstup z vestibulu do části budovy Okresního
soudu – vstupní dvoukřídlé dveře o š. otevíravého křídla 800mm.
1.NP: Jednací síně, Podatelna, Oddělení výkonu rozhodnutí, Oddělení
dědické, Oddělení podmíněného propuštění, Pokladna, Správa budovy
Podatelna – výška pultu 920mm, Pokladna – dveře o š. 1000mm, výška
pultu 1150mm. Jednání s imobilním klientem probíhá v přístupném 1.NP –
zajistí u vstupu justiční stráž.
2.NP: Jadnací síně, Předseda soudu, Místopředseda soudu (pro věci
občanskoprávní), Ředitel správy soudu, Dozorčí úředník, Vymáhající
úředníci, Oddělení opatrovnické, Oddělení platebních rozkazů, Trestní
oddělení
3.NP: Jednací síně, Místopředseda soudu (pro věci občanskoprávní),
Občanskoprávní oddělení, Přijímání žádostí o informace, Přijímání stížností

Vstup

Interiér

Plošina

Schodiště
WC

Přemapováno

+420 466 750 111
podatelna@osoud.pce.justice.cz
www.portal.justice.cz

Překonává výškový rozdíl od vstupu (5 schodů) do zvýšeného 1.NP. Plošina
š. 1090 x hl. 1400mm. Nosnost 400kg. Plošina je samoobslužná, při
pohybu plošiny je nutné držet ovládací tlačítko.
Přímé, s madlem po obou stranách.
Přístupné – závada.
Bezbariérové WC se nachází v 1.NP. WC Kabina š. 1970mm x hl. 1770mm.
Ve WC kabině není madlo u umyvadla a signalizační systém nouzového
volání není.
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Vstup do budovy

