Parkovací průkaz označující vozidlo přepravující osobu těžce
zdravotně postiženou
Komu je parkovací průkaz vydáván?



Držitelům průkazů ZTP s výjimkou osob se sluchovým postižením.
Držitelům průkazů ZTP/P.

Kdo parkovací průkaz vydává?



Vydávají jej úřady obcí s rozšířenou působností.
Odbor sociálních věcí Městského úřadu Dačice pro správní obvod obce s rozšířenou
působností Dačice.

Co je potřeba k vystavení parkovacího průkazu?







Osoby, jimž je parkovací průkaz vydáván poprvé, předloží platný průkaz ZTP nebo
ZTP/P a fotografii o rozměrech 35 x 45 mm odpovídající současné podobě osoby.
Držitelé průkazu ZTP předloží ještě rozhodnutí o přiznání průkazu. Nově vydávaný
parkovací průkaz podepisuje jeho držitel/ka, proto je vhodná jeho/její osobní účast.
Držitelé parkovacího průkazu jej mohou vyměnit, pokud skončila jeho platnost, ale
stále splňují podmínky nároku na něj, nebo si nechat vystavit nový v případě jeho
ztráty či odcizení. Výměna/vystavení nového parkovacího průkazu se děje po
předložení platného průkazu ZTP nebo ZTP/P, doložení fotografie o rozměrech
35 x 45 mm odpovídající současné podobě osoby a předložení stávajícího parkova‐
cího průkazu (neplatí pro případ ztráty nebo odcizení). Nově vydávaný parkovací
průkaz podepisuje jeho držitel/ka, proto je vhodná jeho/její osobní účast.
Doba platnosti parkovacího průkazu se stanovuje shodně s dobou platnosti průkazu
ZTP nebo ZTP/P.
Vystavení parkovacího průkazu je bezplatné.

Parkovací průkaz není vázán na jediné vozidlo


označuje se jím vozidlo, v němž je aktuálně přepravována osoba těžce zdravotně
postižená (držitel/ka průkazu ZTP nebo ZTP/P). Vozidlo lze označit parkovacím prů‐
kazem pro osoby se zdravotním postižením pouze v případě, řídí‐li vozidlo nebo je‐li
ve vozidle přepravována osoba, která je držitelem parkovacího průkazu pro osoby se
zdravotním postižením.

Parkovací průkaz opravňuje k:






Stání na vyhrazeném parkovišti (označeném symbolem osoby na invalidním vozíku).
Stání po nezbytně nutnou dobu na místech, kde je zákaz stání (pokud tím nedojde
k ohrožení bezpečnosti a plynulosti provozu a je‐li to naléhavě nutné).
Vjíždění na místa se zákazovou značkou s dodatkovými tabulkami „Mimo záso‐
bování“ nebo „Mimo dopravní obsluhu“. V jednotlivých případech a je‐li to naléhavě
nutné, lze tolerovat i vjezd za značku s dodatkovou tabulkou „Jen zásobování“ nebo
„Jen obsluha“, též do oblasti označené „Pěší zóna“.
Majitel vozidla s přiznaným průkazem ZTP (s výjimkou sluchového postižení) či ZTP/P
si dále může požádat o vyhrazené parkovací místo v místě bydliště podle zákona
č. 361/2000 Sb. § 67, odst. 9. O to je třeba zažádat na obci s rozšířenou působností ‐
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