
  
 

Strana 1 (celkem 1) 
 

   
Městský úřad Otrokovice e-mail: radnice@muotrokovice.cz web: www.otrokovice.cz 
nám. 3. května 1340 ústředna: 577 680 111 IČ: 00284301 
765 23  OTROKOVICE fax: 577 933 369   

 

 

 

 
odbor sociální 

 

  
VAŠE ZNAČKA:  Obecní úřad Bělov 

Jiří Přecechtěl    
starosta 
Bělov 97 
768 21  KVASICE 

ČÍSLO JEDNACÍ: SOC/41146/2012/DUD 
SPISOVÁ ZNAČKA: SOC/8497/2012/DUD/soc 
VYŘIZUJE: Jana Dudová 
TELEFON: 577 680 429 
E MAIL: dudova@muotrokovice.cz 
DATUM: 02.10.2012 
  

 
 

Vážený pane starosto,  
 
 dovolujeme si Vás tímto požádat, abyste informoval občany Vaší obce o níže uvedených skutečnostech. 
 
Odbor sociální Městského úřadu Otrokovice upozorňuje, že pokud bylo v minulosti k průkazu mimořádných 
výhod II. nebo III. stupně pro osoby se zdravotním postižením těmto osobám vydáno obecním úřadem obce 
s rozšířenou působností MěÚ Otrokovice zvláštní označení pro vozidla pro parkování O1 AA šestimístné 
číslo (uvedeno na zadní straně průkazu), mají tito občané lhůtu nejpozději do 31.12.2012 u tohoto úřadu 
vyměnit stávající označení pro parkování za nový Parkovací průkaz označující vozidlo přepravující osobu 
těžce zdravotně postiženou (nové označení O7 šestimístné číslo). Pro využívání nového parkovacího 
průkazu platí i nadále všechna ustanovení týkající se dosavadního označení O1. Parkovací průkaz má však 
mezinárodní platnost. 
 
K výměně je nutné předložit : 
 
- občanský průkaz  
- průkaz mimořádných výhod II. nebo III. stupně (ZTP, ZTP/P) 
- v případě, že držitel vlastní dočasný průkaz osoby se zdravotním postižením (ZTP, ZTP/P) platný do 
31.12.2012, je nutno doložit i rozhodnutí Úřadu práce o přiznání příspěvku na péči či příspěvku na mobilitu 
- 1 fotografii formátu 35 x 45mm zobrazující aktuální podobu zdravotně postižené osoby 
- stávající označení do vozidla O1. 
 
Výměna je prováděna zdarma na počkání na Městském úřadě v Otrokovicích, odbor sociální, oddělení 
sociální pomoci, pí. Jana Dudová, sociální pracovnice, telefon: 577 680 429, e-mail: 
dudova@muotrokovice.cz, budova č. II, 1. patro, kancelář č. 219. V případě většího zájmu občanů je možno 
výměnu či vystavení parkovacího průkazu provést přímo na obecním úřadu-ve Vaší obci. 

 
 

Prosíme tímto občany, kteří si ještě nevyměnili parkovací průkaz O1, aby tak učinili co nejdříve a předešli tak 
možným komplikacím při ponechání výměny na poslední měsíc v roce 2012.  

 

S pozdravem 

 
OTISK ÚŘEDNÍHO RAZÍTKA 
 
 
Mgr. Květoslava Horáková 
vedoucí odboru 
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