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         Upozorn ění 

Oznámení pro držitele pr ůkazu ZTP a ZTP/P 
 
Magistrát m ěsta Ostravy upozor ňuje na následující skute čnost: 
 
Původní zvláštní ozna čení motorového vozidla 
O1 (série AA – viz obrázek) ozna čující osobu 
zdravotn ě postiženou je platné maximáln ě do 
31. 12. 2012, pokud jeho držitel nemá v pr ůkazu 
ZTP, nebo ZTP/P uvedeno d řívější datum.  
 
Z tohoto důvodu je nutné , aby všechny osoby, které vlastní 
toto zvláštní označení osoby zdravotně postižené (dále jen 
„označení“), provedly jeho vým ěnu za evropský typ tohoto 
označení – „Parkovací pr ůkaz označující vozidlo 
přepravující osobu t ěžce zdravotn ě postiženou“ (nové 
označení O7 CC šestimístné číslo).  
  
Nový typ zvláštního označení je možné používat v rámci celé 
Evropské unie s tím, že je vždy nutné zjistit, jaké výhody 
jednotlivé země Evropské unie zdravotně znevýhodněným 
občanům poskytují. 
 
Informace k vým ěně průkazu 
 
1. Výměna označení se netýká osob se sluchovým postižením.  
2. Výměnu  označení provádí:  Magistrát města Ostravy 

odbor sociálních věcí, školství, sportu a volnočasových aktivit 
oddělení sociální práce a metodiky 
30. dubna  3130/2d, Ostrava 
5. NP, kancelář č. 532 (budova je bezbariérová).  

3. K vým ěně označení je nutné p ředložit:    
- občanský průkaz, 
- průkaz  ZTP, nebo ZTP/P, 
- původní zvláštní označení motorového vozidla  O1 (série AA), 
- 1 ks fotografie aktuální podoby držitele průkazu ZTP nebo ZTP/P o rozměru 45x35 mm.  

 
U nezletilých osob je potřeba předložit rodný list. U osob, které byly zbaveny nebo omezeny ve 
způsobilosti k právním úkonům, listinu o ustanovení opatrovníka, a u osob neschopných podpisu 
notářsky ověřenou plnou moc, která je vystavena na základě lékařského potvrzení. 

 
Upozor ňujeme, že je nutná osobní ú čast osoby, které bylo p ůvodní ozna čení vydáno . Osobní účast se 
nevyžaduje pouze u osob nezletilých, zbavených nebo omezených ve způsobilosti k právním úkonům                 
a osob neschopných podpisu. 
 
Výměna označení se provádí na výše uvedené adrese v úředních hodinách:  
PO, ST  08.00 – 11.30 a 12.30 – 17.00 hod. 
ČT   08.00 – 11.30 a 12.30 – 16.00 hod. 
 
Případné dotazy k dané problematice mohou občané směřovat na telefonní linku 599 444 675. 
 
Upozor ňujeme  všechny ob čany, kterých se vým ěna označení motorového vozidla za parkovací 
průkaz týká, aby nenechávali jeho vým ěnu až na konec roku 2012, a uskute čnili ji v pr ůběhu celého 
tohoto kalendá řního roku. Vyhnou se tak zbyte čnému stresu a dlouhému čekání ve frontách.  


