Parkovací průkaz pro osobu se zdravotním postižením
1. Identifikační číslo
2. Kód
3. Pojmenování (název) životní situace
PARKOVACÍ PRŮKAZ PRO OSOBU SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM
4. Základní informace k životní situaci
Parkovací průkaz – speciální označení č. O7 – se vydává osobám, které jsou držiteli průkazu
ZTP nebo ZTP/P, s výjimkou osob postižených úplnou nebo praktickou hluchotou.
Speciální označení č. O7 je platné v rámci celé Evropské unie.
5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
 osoba se zdravotním postižením,
 zákonný zástupce – rodič zdravotně postiženého dítěte do 18 let,
 opatrovník za osobu se zdravotním postižením zbavenou svéprávnosti – nutno
doložit listinu opatrovníka a usnesení o ustanovení opatrovníka,
 zmocněnec za osobu, která není schopna podpisu – nutno doložit notářsky ověřenou
plnou moc nebo vyjádření lékaře o neschopnosti podpisu.
6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
Navštívit pracoviště Městského úřadu Stříbro, sociální odbor, Masarykovo nám. 63, 1. patro,
kancelář č. 104.
Tel.: 374 801 171
7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace
Osobní účastí:
 osoby se zdravotním postižením,
 zákonného zástupce – rodiče zdravotně postiženého dítěte do 18 let,
 opatrovníka za nesvéprávnou osobu se zdravotním postižením s listinou opatrovníka
nebo usnesením o ustanovení opatrovníka,
 zmocněnce za osobu, která není na základě lékařského vyjádření schopna podpisu,
popř. na základě notářsky ověřené plné moci.
Ve výjimečných případech spojených s imobilitou žadatele, lze výměnu a výdej speciálního
označení provést v bytě žadatele, a to po telefonické domluvě se sociální pracovnicí.
8. Na které instituci životní situaci řešit
Obecní úřad s rozšířenou působností – Městský úřad Stříbro, sociální odbor.
Seznam obcí spadajících pod obecní úřad s rozšířenou působnosti:
Benešovice, Bezemín, Bezdružice, Blahousty, Brod u Stříbra, Břetislav, Butov, Cebiv, Čeliv,
Černošín, Daňkov, Dlouhé Hradiště, Dolní Plezom, Dolní Polžice, Erpužice, Holyně, Horní
Kozolupy, Horní Plezom, Horní Polžice, Jezerce, Kamýk, Kladruby, Kohoutov, Kokašice,
Konstantinovy Lázně, Kopec, Kořen, Kostelec, Krasíkov, Krásné Údolí, Krtín, Křivce, Kšice,
Láz, Lažany, Lhota u Stříbra, Lobzy, Lom u Stříbra, Lomnička, Lomy, Loučky, Lšelín,
Malovice, Mileno, Milíkov, Nedražice, Nová Ves, Nynkov, Očín, Okrouhlé Hradiště,
Olbramov, Ostrov u Stříbra, Ostrovce, Ošelín, Otročín, Pačín, Pletím, Poloučany, Popov,
Potín, Pozorka, Prostiboř, Pytlov, Rochlov, Řebří, Řešín, Skapce, Slavice, Strahov, Stříbro,
Sulislav, Svinná, Sviňomazy, Svojšín, Sytno, Šipín, Těchlovice, Telice, Trpísty, Třebel,
Tuněchody, Únehle, Víchov, Vranov, Vrbice u Stříbra, Vrhaveč, Zádub, Záhoří, Záchlumí,
Zálezly, Zhoř, Zhořec.

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
 Městský úřad Stříbro, sociální odbor
pracoviště: Masarykovo nám. 63, 1. patro, 349 01 Stříbro, kancelář č. 104
 Erika Hubková, DiS.
 Provozní doba úřadu:
- pondělí
7:00–11:30 a 12.30–17:00
- úterý
7:00–11:30 a 12.30–15:00
- středa
7:00–11:30 a 12.30–17:00
- čtvrtek
7:00–11:30 a 12.30–15:00
- pátek
7:00–11:30 a 12.30–13:30
10. Jaké doklady je nutné mít s sebou
 průkaz totožnosti,
 průkaz ZTP nebo ZTP/P,
 1 ks aktuální fotografie o rozměrech 35 mm x 45 mm,
 původní speciální označení, pokud bylo vydáno,
 zákonný zástupce – svůj průkaz totožnosti a rodný list dítěte,
 opatrovník – svůj průkaz totožnosti, listinu opatrovníka nebo usnesení soudu
o ustanovení opatrovníka,
 zmocněnec za osobu, která není na základě lékařského vyjádření schopna podpisu
– svůj průkaz totožnosti a notářsky ověřenou plnou moc.
11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
--12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny.
13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
Lhůty nejsou stanoveny, označení je zpravidla vydáváno na počkání.
14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
Další účastníci postupu nejsou stanoveni.
15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
Další specifické činnosti nejsou stanoveny.
16. Elektronická služby, kterou lze využit
Tuto situaci není možné řešit zasláním žádosti elektronickou poštou.
Pro získání informací: posta@mustribro.cz, hubkova@mustribro.cz
17. Podle kterého správní předpisu se postupuje
 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách
některých zákonů (zákon o silničním provozu), v platném znění:
http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-361
 vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla
provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních
komunikacích, v platném znění:
http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2001-30
18. Jaké jsou související předpisy
Žádné další související právní předpisy nejsou.
19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
Žádné opravné prostředky nejsou stanoveny.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
Pokud není provedena výměna parkovacího průkazu do doby v něm vyznačeném, ztrácí
držitel tohoto průkazu následující den oprávnění parkovat na vyhrazeném místě pro osoby
se zdravotním postižením.
V případě zneužití průkazu hrozí jeho držiteli sankce ve správním řízení.
21. Nejčastější dotazy
 Mohu vyřídit parkovací průkaz za osobu blízkou?
Ne, pokud nejste oprávněnou osobou – viz bod 5.
 Jak stará musí být fotografie?
Fotografie má prokazovat aktuální podobu držitele.
 Na jak dlouho mi bude parkovací průkaz vystaven?
Po dobu platnosti průkazu ZTP nebo ZTP/P.
 Mohu používat parkovací průkaz také v zahraničí?
Parkovací průkaz je platný v rámci Evropské unie, a to za podmínek stanovených
navštívenou zemí v oblasti provozu na pozemních komunikacích. Dále můžete
využívat pouze těch výhod, které daná země umožňuje svým občanům.
 Je možné vydat držiteli průkazu ZTP nebo ZTP/P dva parkovací průkazy?
Toto není možné, každý držitel průkazu ZTP nebo ZTP/P obdrží jeden parkovací
průkaz.
 Jsem sluchově postižený. Mohu také požadovat Evropský parkovací průkaz?
Ne, osobě sluchově postižené je vydáno zvláštní označení na vozidlo č. O2, a to
pouze v případě, že osoba je držitelem řidičského průkazu.
 Je parkovací průkaz určen pro využívání jen v jednom motorovém vozidle?
Ne, parkovací průkaz je přenosný do jakéhokoliv vozidla. Osoba oprávněná k jeho
použití musí být přítomna ve vozidle.
22. Další informace
V případě úmrtí držitele parkovacího průkazu, žádáme osoby blízké o vrácení průkazu na
sociální odbor, Městského úřadu Stříbro, Masarykovo nám. 63, 1. patro, kancelář č. 104.
V případě ztráty nebo odcizení je potřeba tuto skutečnost nahlásit výše uvedenému úřadu,
poté je možné požádat o vydání nového parkovacího průkazu.
23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také
z jiných zdrojů nebo v jiné formě
 Ministerstvo dopravy – www.mdcr.cz
 Ministerstvo práce a sociálních věcí – www.mpsv.cz
24. Související životní situace a návody, jak je řešit
--25. Za správnost popisu odpovídá útvar
sociální odbor
26. Kontaktní osoba
Erika Hubková, DiS.
27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
27.03.2014
28. Popis byl naposledy aktualizován
12.05.2016
29. Datum konce platnosti popisu
30. Případná usnesení a poznámky k řešení životní situace
Průkaz pro osoby se zdravotním postižením vydává Úřad práce ČR.

