Výměna parkovacích průkazů v souvislosti s výměnou průkazů osob se zdravotním postižením (ZTP
a ZTP/P)
Od 1. 4. 2015 zahájila kontaktní pracoviště Úřadu práce ČR výměnu všech typů průkazů TP,
ZTP a ZTP/P. Vyměňují se jak starší typy průkazů mimořádných výhod (vydávané v minulosti obecními
úřady s rozšířenou působností), tak dočasné průkazy osob se zdravotním postižením (vydávané dosud
Úřadem práce ČR). Starší typy průkazů budou nahrazeny plastovou kartičkou velikostí odpovídající
např. občanskému nebo řidičskému průkazu. Tato výměna potrvá do konce letošního roku.
Držitelé průkazů ZTP (s výjimkou osob postižených úplnou nebo praktickou hluchotou) a
průkazů ZTP/P budou v této souvislosti řešit též otázku výměny parkovacího průkazu (speciální
označení motorového vozidla, které umožňuje určité výhody v provozu na pozemních komunikacích).
Průkazy ZTP, ZTP/P i parkovací průkazy jsou označeny datem konce své platnosti. Vyvstává
tedy otázka, zda při výměně průkazu ZTP nebo ZTP/P vyměnit též parkovací průkaz, aby se opět
shodovala data jejich platnosti. Žádný právní předpis výslovně neuvádí požadavek shody data
platnosti průkazu ZTP nebo ZTP/P s datem platnosti parkovacího průkazu. Pracovnice odboru
sociálních věcí MěÚ Dačice stanovují platnost parkovacího průkazu shodně s datem platnosti průkazu
ZTP nebo ZTP/P na základě metodického pokynu MPSV. Tento pokyn byl vydán na základě
praktických zkušeností držitelů zmíněných průkazů, protože požadavek shody platnosti obou dokladů
byl vyžadován příslušníky Policie ČR nebo strážníky městské policie při kontrolách.
Ponecháváme tedy na zvážení držitelů parkovacích průkazů, zda si nechají vystavit nový
parkovací průkaz ihned po vydání nového průkazu ZTP nebo ZTP/P nebo s výměnou počkají na konec
jeho platnosti. V současné době má většina parkovacích průkazů na Dačicku platnost do 31. 12. 2015.
Držitelé nových průkazů ZTP a ZTP/P, kteří se rozhodnou, že maximálně využijí dobu platnosti svého
parkovacího průkazu a nevymění jej současně s průkazem osoby se zdravotním postižením tak oddálí
výměnu pouze o několik měsíců a zároveň se mohou při silničních kontrolách dostat do nepříjemných
situací, kdy budou nuceni vysvětlovat odlišné doby platnosti.
Parkovací průkazy vystavují pracovnice odboru sociálních věcí MěÚ Dačice Mgr. Lada Nejedlá
(kancelář č. 209, tel. 384 401 249) a Mgr. Irena Vašíčková (kancelář č. 210, tel. 384 401 284),
Neulingerova 151, 380 01 Dačice, které Vám rády zodpovědí Vaše dotazy k této problematice.
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