Výměna průkazů osob se zdravotním postižením (průkazy mimořádných
výhod TP, ZTP, ZTP/P) v roce 2015

Všichni držitelé průkazů mimořádných výhod, kteří mají platnost tohoto průkazu delší než do
konce roku 2015 by si měli nejpozději do 31.12.2015 zajistit výměnu průkazu, za průkaz nový,
který bude mít podobu plastové kartičky. Od 1.1.2016 budou původní papírové průkazy již
neplatné a to i přestože je na nich uvedena neomezená platnost!
O výměnu průkazu lze požádat na Úřadu práce v Železném Brodě, v budově bývalého internátu
Na Poříčí, ul. Příčná 350, ve 2. patře (v této budově sídlí také Finanční úřad, Bytový podnik a
další instituce). Úřad práce již všechny příjemce příspěvku na mobilitu (v minulosti příspěvku
na benzin, neboli příspěvku na provoz motorového vozidla) doporučeným dopisem vyzval, aby
se k výměně průkazu přihlásili. Kdo z držitelů tuto výzvu doposud neobdržel, je nutné, aby se
sám přihlásil na Úřadu práce.
Průkazy v nové podobě bude Úřad práce vydávat nejdříve v měsíci květnu 2015 a dále průběžně
až do prosince 2015, tudíž není nutné na úřad chodit již nyní. K výměně bude zapotřebí mít
vyplněný formulář Žádost o přechod nároku na průkaz OZP, který je volně k dispozici nejen
na Úřadu práce, ale také na Městském úřadě Železný Brod, odbor sociálních věcí, budova „B“
(vedle Normy), 2. patro, kancelář č.200. Dále je možné žádost také vyplnit elektronicky na
portálu MPSV ČR:
https://formulare.mpsv.cz/oksluzby/cs/welcome/forms.jsp (formulář je v sekci „Formuláře pro
sociální služby a dávky OZP“).
Spolu s vyplněnou žádostí je nutné se osobně dostavit na Úřad práce v Železném Brodě, vzít
sebou aktuální fotku o velikosti průkazové fotografie, občanský průkaz, původní průkaz ZTP
nebo ZTP/P a pokud dohledáte, tak i původní rozhodnutí o přiznání průkazu mimořádných
výhod.
Jak je již výše uvedeno, výměna průkazů bude průběžně probíhat nejdříve až od května
2015 do prosince 2015, takže skutečně není zapotřebí s výměnou spěchat.
Bezprostředně po vydání nového průkazu OZP bude nutné zajistit také výměnu parkovacího
průkazu O7 (modrá kartička určená do motorového vozidla, dříve tzv. vozíčkář). Tuto výměnu
lze provést bez poplatku a bez písemné žádosti na Městském úřadu Železný Brod, budova „B“
(vedle Normy), 2. patro, kancelář č. 200. Sebou je nutné mít jednu aktuální fotku o velikosti
průkazové fotografie, občanský průkaz a nově vydaný průkaz OZP z Úřadu práce.
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