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8. Městský obvod Pardubice I – střed  
 
Adresa: U Divadla 828 
 530 02 Pardubice   
                                                   
Telefon:  +420 466 046 011  
Web:  http://www.pardubice.eu/urad/mestske-obvody/mestsky-obvod-pardubice-

i-stred-1/  
http://www.pardubice.eu/urad/radnice/odbory-magistratu/  

e-mail:  posta@umo1.mmp.cz    
 

V budově na adrese U Divadla 828, Pardubice sídlí: 
Úřad městského obvodu I Pardubice  
1.NP: Trakt A - Odbor ekonomický, Trakt B - Odbor majetku a správních činností, Odbor 
ekonomický, Odbor dopravy a životního prostředí.  
4.NP: Odbor majetku a správních činností   
Magistrát města Pardubic 
1.NP: Kancelář tajemníka - Právní oddělení, Odbor majetku a investic - Oddělení správy 
bytových domů a nebytových prostor, oddělení ekonomické  
2.NP:  Odbor sociálních věcí – Oddělení sociální péče, Oddělení sociálních služeb a prevence, 
Úsek ekonomický a rozvojových koncepcí   
3.NP: Odbor majetku a investic – Oddělení investic a technické správy, Oddělení pozemků a 
převodu nemovitostí, Oddělení ekonomické 
4.NP: Odbor sociálních věcí – Oddělení sociálně právní ochrany dětí  
 
Parkování: Vyhrazené 1 x před budovou.  
 
Vstup: Nade dveřmi hlavního vstupu je umístěn akustický orientační majáček. U 

hlavního vstupu je odkaz na vedlejší bezbariérový vstup. 
 Hlavní vstup nepřístupný. Před vstupem schodiště opatřené po obou stranách 

madlem.Vstupní dvoukřídlé dveře o š. otevíravého  křídla  750mm (se 
samozavíráním , bez madla) otevíravé ven. Dveře ze zádveří dvoukřídlé o š. 
otevíravého  křídla  750mm (se samozavíráním , bez madla) otevíravé do 
zádveří.  

 Vedlejší vstup přístupný (z ul. Jindřišská).   
 Vstup přístupný po zpevněné pochozí ploše o š. 1340mm opatřené po jedné 
straně zábradlím. Vstupní dveře o š. 1000mm otevíravé do zádveří, v zádveří je 
výtah.   

 
Interiér: přístupný  

V 1.NP Trakt A (Odbor ekonomický)  - dvoukřídlé dveře o š. otevíravého 
křídla 700mm,  otevíravé dovnitř. Za dveřmi rampa o š. 2,26m, sklonu 7,4 % a 
dl. 3,4m opatřená po jedné straně madlem - přístup ke kancelářím.  
Pokladna  a Podatelna jsou v I.NP - Trakt B – pult nesnížený.   

  
Výtah:  Bezbariérový přístup k výtahu - vedlejším vstupem ze zadu budovy 

(ul.Jindřišská).  
 Kabina výtahu o š. 1100mm x hl. 1400mm. Dveře samočinné vodorovně 

posuvné o š. 800mm. V kabině výtahu není zrcadlo.  
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WC:   přístupné – závada  (1.NP) 

WC kabina š. 1880mm x hl. 1600mm. Ve WC kabině výška mísy 530mm. 
Signalizační systém nouzového volání není.  

 
 
Hlavní vstup nepřístupný, vedlejší vstup přístupný.  
Interiér přístupný. 
WC přístupné – závada.  
 
 
 
 

               
  Hlavní vstup                      Vedlejší vstup (z ul Jindřišská)  
 
 


