
 

 

Městský úřad Otrokovice, odbor sociální, informuje všechny  držitele průkazů TP, ZTP, ZTP/P 

že dnem 31.12.2015 končí platnost Průkazů osob se zdravotním postižením a také Parkovacích 

průkazů označujících vozidlo přepravované osobu těžce zdravotně postiženou.  

 

Pokud nepožádáte o výměnu průkazů OZP do 31. 12. 2015, nebude váš průkaz od 1. 1. 2016 platný, 

byť by na něm byla uvedena platnost delší. Do konce roku 2015 tak mají držitelé dočasných průkazů 

osoby se zdravotním postižením (OZP) a průkazů mimořádných výhod možnost, zajistit si výměnu za 

nový průkaz OZP. V případě, že tak neučiní, nebudou moci po 1. 1. 2016 využívat žádné benefity a 

nároky, které jim z vlastnictví průkazu vyplývají. Nový průkaz OZP má podobu plastové kartičky 

obdobně jako občanský nebo řidičský průkaz. Tento typ průkazu je odolný proti poškození a chráněný 

vůči jeho padělání. Nahrazuje všechny dosavadní průkazy OZP. Všechny tyto doklady jsou platné už 

jen do 31. 12. 2015. 

Pro účely vydání nového průkazu OZP je třeba doložit aktuální fotografii, která odpovídá formátu 

podobizny určené na občanský průkaz (rozměr 35 mm x 45mm) a občanský průkaz. Lidé, kterým ÚP 

ČR přiznal průkaz OZP po 1. 1. 2014, nemusí vyplňovat žádnou žádost. Stačí, aby pouze doložili 

fotografii a podepsali příslušný formulář, který dostanou na přepážkách ÚP ČR. Držitelé průkazů 

mimořádných výhod (kartonové průkazy, které vydávaly obecní úřady do konce roku 2011) a 

dočasných průkazů OZP, které ÚP ČR vydával podle legislativy účinné do 31. 12. 2013, musí před 

samotnou výměnou podat „Žádost o přechod nároku na průkaz OZP“. Až poté jim může ÚP ČR 

průkaz v nové podobě vydat. 

V návaznosti na výměnu průkazů osob se zdravotním postižením je nutné následně do konce roku 

2015 provést i výměnu Parkovacích průkazů označujících vozidlo přepravované osobu těžce 

zdravotně postiženou, pokud mají vyznačenou platnost do 31.12.2015, a to za nový Parkovací 

průkaz s platností uvedenou na novém průkazu OZP. Pokud tak neučiní, tak od 1. ledna 2016 by již 

tento průkaz neplatil.  Výměnu parkovacích průkazů provádí sociální odbor Městského úřadu 

Otrokovice, paní Jana Dudová, 2. budova Městského úřadu v Otrokovicích, kancelář č. 213, tel. 

577 680 429,  mob. 725 531 225. K výměně je nutné doložit nový průkaz OZP (viz. předchozí text),  

fotografii ve formátu jako na občanský průkaz (rozměr 35 mm x 45 mm) a předchozí parkovací průkaz. 

Je ještě stále řada klientů, kteří se k výměně průkazů OZP a parkovacích průkazů nepřihlásili. Tyto 

upozorňujeme, aby nenechávali vše na poslední chvíli a vyhnuli se tak zbytečnému čekání ve frontách 

na samém konci roku ať na Úřadu práce ČR, tak na Městském úřadu Otrokovice.  

Rovněž upozorňujme, že je vhodné, aby všichni držitelé průkazu ZTP a ZTP/P v období od            

1. ledna 2016 až do 31. ledna 2016 požádali o příspěvek na mobilitu, pokud se na ně nevztahuje 

úprava platná po 1. 1. 2014.  

             


