
Vyhotovení parkovacího průkazu 

01. Pojmenování (název) životní situace 

Osoby, které jsou držitelem průkazu ZTP,ZTP/P vydaným úřadem práce - Kontaktní 
pracoviště Ústí nad Orlicí, si mohou požádat o vydání parkovacího průkazu. 

 02. Základní informace k životní situaci 

Parkovací průkaz označuje vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou a 
osoba těžce zdravotně postižená je osoba, která má přiznány mimořádné výhody II. 
stupně (průkaz ZTP) a III. (průkaz ZTP/P).  

03. Kdo je oprávněn v této věci jednat  

Držitel průkazu, zákonný zástupce a opatrovník. 

04. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace 

Držitel průkazu ZTP, ZTP/P požádá o vydání parkovacího průkazu a současně 
předloží fotografii 35x45 mm. Na místě je nutná osobní účast držitele průkazu. 
Parkovací průkaz je na počkání vydán. 

05. Na které instituci životní situaci řešit 

Na odloučeném pracovišti Městského úřadu, Dělnické 1405, Ústí nad Orlicí 

06. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit 

S pracovníkem na odboru sociálních služeb, a to v provozní době v úřední dny, 
v neodkladných situacích v provozní době MěÚ. 

07. Jaké doklady je nutné mít s sebou 

 občanský průkaz, průkaz ZTP, ZTP/P, fotografie 

08. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici 

Nejsou nutné žádné formuláře. 

09. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit 

Nehradí se žádné poplatky. 

10. Jaké jsou lhůty pro vyřízení 

Parkovací průkaz je vydán na počkání.  

11. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace 

Držitel průkazu, zákonný zástupce a opatrovník. 

12. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány 

Na místě je nutná osobní účast držitele průkazu.  

13. Elektronická služba, kterou lze využít 

https://www.chrudim.eu/potrebuji-vyhotovit-parkovaci-prukaz/d-9177/p1=1050


Vzhledem k citlivosti osobních údajů je lépe využít osobní kontakt s pracovníkem. 

14. Podle kterého právního předpisu se postupuje 

 zákon č. 361/2000 Sb. o silničním provozu, ve znění pozdějších předpisů 
 zákon č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů 

     Jaké jsou související předpisy 

 vyhláška č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních 
komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích, ve znění 
pozdějších předpisů, 

15. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností 

Žádné 

16. Nejčastější dotazy 

Klienti se nejčastěji dotazují na podmínky vydání parkovacího průkazu. 

17. Další informace 

Jsou k dispozici během provozní doby MěÚ na odboru sociální služeb. 

18. Za správnost návodu odpovídá útvar 

Odbor sociálních služeb. 

19. Kontaktní osoba 

Pavla Bartošová 

Telefonní čísla a emaily najdete v sekci -  viz odkaz na kontakty 

20. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni 

17.12.2021 

21. Popis byl naposledy aktualizován 

17.12.2021 

22. Datum konce platnosti popisu 

Po dobu platnosti uvedených právních předpisů. 

 

 

 

 

https://www.ustinadorlici.cz/urad/kontakty/prehled-kontaktu

