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Parkování
Vstup

Obecné – ve dvoře Krajského úřadu (budova B).
Hlavní vstup z nám. Republiky č.p. 12(budovaB) nepřístupný .
Nad osou hlavních vstupních dveří je umístěn akustický orientační majáček.
Před vstupem umístěn piktogram označující bezbariérový vstup. Před
vstupem není informace se směrovým značením k bezbariérovému vstupu z
Jahnovy ulice. Před vstupem 2 schody, opatřené rampami. Obě rampy o š.
1100mm, dl. 1160mm, sklonu 10,5%. Za vstupem schody (6x), výškový
rozdíl do zvýšeného 1.NP řešen dřevěnou rampou. Rampa o š. 1120mm, dl.
4,3m, sklonu 19% - nebezpečné (velký sklon), po stranách bez zajištění
proti sjetí. Nad rampou a nad schody dvoukřídlé dveře o š. otevíravého
křídla 800mm – stále otevřené.
Vedlejší vstup přístupný - bezbariérový vstup z Jahnovy ulice č.p.
127(budova B) . Vstup do budovy v úrovni pochozí plochy.Vstupní dveře
dvoukřídlé s automatickým ovládáním, otevíravé ven. Šířka vstupu
1280mm. Za vstupem schody (10x), výškový rozdíl do zvýšeného 1.NP
řešen svislou plošinou.
Přístupný.
Odbory Magistrátu města Parubic sídlí v budově B v 1.NP, 2.NP a
4.NP.
1.NP: Kancelář tajemníka (Odd. hospodářské správy – úsek provozní, Odd.
spisové služby, Informace, Podatelna, Pokladna), Odbor správních agend
(Oddělení občanských průkazů, cestovních dokladů a evidence obyvatel,
Oddělení matriky) , Odbor dopravy (Odd. dopravně správních agend –
řidičské průkazy, bodový systém, zkušební komisaři),
2.NP: Odbor správních agend (Odd. přestupků, úsek památkové péče.
Odbor ekonomický (Odd. daní a daňových pohledávek), Odbor dopravy
(Odd. speciálního stavebního úřadu a dopravy),
4.NP: Kancelář primátora (odd. krizového řízení)
V budově KÚ C – Czech Point (na adrese nám. Komenského 120) – Odbor
správních agend ( Odd. matriky) – viz. popis budovy Krajského úřadu
(budova C).
V 1.NP Podatelna – dveře o š. 950mm (bez samozavírání, bez madla), pult
bez snížení ve v. 1070mm. Recepce - pult bez snížení ve v. 1000mm. U
recepce je orientační tabule s informací o rozmístění odborů Magistrátu
města Pardubic a odborů Krajského úřadu s půdorysným plánkem budovy A
a B.
Terminály na pořadové lístky – klávesnice ve v. 1070mm.
Za vstupem z ul. Jahnovy je svislá plošina. Překonává výškový rozdíl od
vstupu do zvýšeného 1.NP. Plošina je samoobslužná – š.1100mm x
hl.1300mm , nosnost 400kg.
1.NP –u vstupu z Jahnovy ul. (Budova B) . Propojuje 1.NP – 4.NP.
Kabina Výtahu š. 1100mm x hl. 1300mm. Dveře samočinné vodorovně
posuvné š. 900mm. V kabině výtahu není zrcadlo – výtah prosklený.
WC přístupné – závada (budova B) v 1.NP
WC předsíň š. 3430mm x 1520mm. Dveře otevíravé dovnitř. WC kabina š.
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1600mm x hl. 2470mm. Výška WC mísy 520mm. Madlo u umyvadla není.
Ve WC kabině není signalizační systém nouzového volání.
Hlavní vstup nepřístupný – rampa o velkém sklonu (nebezpečné), vedlejší
vstup přístupný ( ul. Jahnova – bezbariérový vstup).
Interiér přístupný.
WC přístupné- závada.
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Nepřístupný hlavní vstup (z nám. Republiky 12)
Za vstupem rampa (nebezpečné - velký sklon)

Bezbariérový vstup (z ul. Jahnova 127)

