
8. Příspěvek na provoz motorového 
   vozidla 

Kdo je oprávněn jednat: 
se poskytne na období kalendářního roku občanu, který 
je držitelem nebo provozovatelem motorového vozidla, 
jehož zdravotní postižení odůvodňuje přiznání mimořád- 
ných výhod pro těžce zdravotně postižené občany II. nebo 
III. stupně, s výjimkou postižených úplnou nebo praktic- 
kou hluchotou, a který bude toto motorové vozidlo použí- 
vat pro svoji pravidelnou dopravu nebo pro pravidelnou 
dopravu manžela (manželky), dítěte nebo jiné blízké oso- 
by, jejichž zdravotní postižení odůvodňuje přiznání mimo- 
řádných výhod pro těžce zdravotně postižené občany II. 
stupně, s výjimkou postižených úplnou nebo praktickou 
hluchotou, nebo III. stupně. 

Doklady předkládané spolu se žádostí o příspěvek: 
Doklad o vlastnictví motorového vozidla (tzn. velký tech- 
nický průkaz), doklad o tom, že dopravovaná osoba je pro 
žadatele, tj. držitele motorového vozidla, osobou blízkou, 
doklad o tom, že dopravované osobě byly přiznány mimo- 
řádné výhody pro těžce zdravotně postižené občany. 

Výše příspěvku: 
– zdravotně postižení s přiznanými mimořádnými výho- 
  dami III. stupně 9 900 Kč na dvoustopé vozidlo na ka- 
  lendářní rok 
– zdravotně postižení s přiznanými mimořádnými výho- 
  dami II. stupně 6 000 Kč na dvoustopé vozidlo na ka- 
  lendářní rok 

Žadatelem a tím i oprávněnou osobou je vždy zdravotně 
postižený člověk, osoba zbavená způsobilosti k právním 
úkonům je zastoupená opatrovníkem. 

Formuláře: 

Žádosti jsou ke stažení na www.liberec.cz – magistrát – od- 
bor sociální péče – oddělení péče o zdravotně postižené 
a důchodce, dále na http://portal.mpsv.cz/forms nebo je 
lze získat přímo na úřadech. 

Kam se obrátit: 

Magistrát města Liberce, odbor sociální péče, 
oddělení péče o zdravotně postižené a důchodce, 
1. máje 108/48, Liberec 3 (budova Uranu) 
Tel. ústředna: 485 244 999 
Tel. sekretariátu odboru: 485 244 921 
Telefonní čísla referentů jsou v aktuálním stavu na: 
www.liberec.cz – kontakty. 

RÁDCE 
OBČANA 

Dávky sociální 
péče 

Úřední hodiny Magistrátu města Liberec (oddělení 
péče o zdravotně postižené a důchodce): 

pondělí a středa 
pátek 

8.00–17.00 
8.00–14.00 

9. Příspěvek úplně nebo prakticky 
   nevidomým občanům 

se poskytuje úplně nebo prakticky nevidomému vlastníku 
vodicího psa na krmivo pro tohoto psa. 

Doklady předkládané spolu se žádostí o příspěvek: 
Potvrzení o tom, že se jedná o vodicího psa – certifikát 
z výcviku apod. 

Výše příspěvku: 
činí 800 Kč formou opakovaného příspěvku. 

Každý poslední pátek v měsíci je tzv. sanitární den, 
kdy jsou všechny objekty magistrátu pro veřejnost 
uzavřeny. 

Adresa: nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1 
Telefon: 485 243 111 
Fax: 485 243 113 
E-mail: info@magistrat.liberec.cz 
E-podatelna: posta@magistrat.liberec.cz 
Web: www.liberec.cz 

Letáky jsou k dispozici ke stažení na 
www.liberec.cz 



 
1. Jednorázové příspěvky na opatření 
   zvláštních pomůcek 

V rámci zdravotního pojištění stát plně nebo částečně hra- 
dí různé kompenzační pomůcky, které pomáhají odstranit 
nebo zmírnit následky zdravotního postižení. 
Pokud zdravotní pojišťovna hradí pomůcku jen částečně 
nebo ji nehradí vůbec, může klient požádat o dávku sociál- 
ní péče na základě doporučení odborného lékaře. 

Doklady předkládané spolu se žádostí o příspěvek: 
Potvrzení o ceně pomůcky, cenová kalkulace nebo před- 
faktura. 

Výše příspěvků na kompenzační pomůcky jsou uvedeny 
ve Vyhlášce 182/1991 Sb. Příloha č. 4. K dispozici též na 
www.liberec.cz, odbor sociální péče, odd. péče o zdravot- 
ně postižené a důchodce. 

b) stupeň II – dospělí 4 000 Kč, dítě 5 000 Kč 
c) stupeň III – dospělí 8 000 Kč, dítě 9 000 Kč 
d) stupeň IV – dospělí 11 000 Kč, dítě 11 000 Kč 

3. Příspěvek na úpravu bytu 

se poskytuje občanům s těžkými vadami nosného nebo 
pohybového ústrojí a občanům úplně nebo prakticky nevi- 
domým na úpravu bytu, který užívají k trvalému bydlení. 

Doklady předkládané spolu se žádostí o příspěvek: 
Potvrzení příjmů žadatele a ostatních společně posuzova- 
ných osob, potvrzení výdajů na domácnost, projektovou 
dokumentaci, cenový rozpočet zamýšlených úprav. 

Výše příspěvku: 
může být poskytnuta až do výše 70 % prokázaných ná- 
kladů, včetně projektových prací, nejvýše však 50 000 Kč 
nebo 100 000 Kč u příspěvku na stavební úpravy spojené 
s instalací výtahu, který je poskytován z důvodu, že není 
možné použít šikmou schodišťovou plošinu. 

Podmínkou pro poskytnutí tohoto příspěvku je skuteč- 
nost, že se občan pravidelně individuálně dopravuje 
a že není držitelem motorového vozidla nebo občanem, 
který je dopravován motorovým vozidlem, na jehož pro- 
voz je přiznán příspěvek. 

Doklady předkládané spolu se žádostí o příspěvek: 
Není potřeba doložit doklady, příspěvek je přiznán na 
základě posouzení posudkovým lékařem úřadu práce. 

Výše příspěvku: 
činí 6 500 Kč na kalendářní rok. 

6. Příspěvek na úhradu za užívání 
   bezbariérového bytu a garáže 

se poskytuje na úhradu za užívání bezbariérového bytu 
a garáže občanům s těžkými vadami nosného nebo po- 
hybového ústrojí nebo občanům úplně nebo prakticky 
nevidomým, kteří užívají bezbariérový byt. 

Doklady předkládané spolu se žádostí o příspěvek: 
Není potřeba doložit doklady, příspěvek je přiznán na 
základě posouzení posudkovým lékařem úřadu práce. 

Výše příspěvku: 
činí na užívání bezbariérového bytu 400 Kč, příspěvek na 
úhradu garáže může být poskytnut až do výše 200 Kč. 

2. Příspěvek na péči 

Nárok na příspěvek má osoba starší jednoho roku, která 
z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu po- 
třebuje pomoc jiné fyzické osoby při péči o vlastní osobu 
a při zajištění soběstačnosti, a to v rozsahu stanoveném 
stupněm závislosti. 

Osoba se považuje za závislou na pomoci jiné fyzické 
osoby ve: 
a) stupni I (lehká závislost) – jestliže z důvodu dlouho- 
   době nepříznivého zdravotního stavu potřebuje kaž- 
   dodenní pomoc nebo dohled při více než 12 úkonech 
   péče o vlastní osobu a soběstačnosti 
b) stupni II (středně těžká závislost) – při více než 18 úko- 
   nech péče o vlastní osobu a soběstačnosti 
c) stupni III (těžká závislost) – při více než 24 úkonech 
   péče o vlastní osobu a soběstačnosti 
d) stupni IV (úplná závislost) – při více než 30 úkonech 
   péče o vlastní osobu a soběstačnosti 

Doklady předkládané spolu se žádostí o příspěvek: 
Není potřeba doložit doklady, příspěvek je přiznán na zá- 
kladě posouzení posudkovým lékařem úřadu práce. 

Výše příspěvku (na měsíc): 
a) stupeň I – dospělí 2 000 Kč, dítě 3 000 Kč 

4. Příspěvek na zakoupení, celkovou 
   opravu motorového vozidla 

se poskytuje občanům s těžkými vadami nosného nebo 
pohybového ústrojí, kteří nejsou umístěni k celoročnímu 
pobytu v ústavu sociální péče, ve zdravotnickém nebo ob- 
dobném zařízení, a kteří jsou odkázáni na individuální do- 
pravu, pokud občan bude toto motorové vozidlo používat 
pro svoji dopravu. 

Doklady předkládané spolu se žádostí o příspěvek: 
Potvrzení příjmů žadatele a ostatních společně posuzova- 
ných osob, potvrzení výdajů na domácnost. 

Výše příspěvku: 
Maximální povolená výše příspěvku je 100 000 Kč, u cel- 
kové opravy je to do 60 000 Kč. 

7. Příspěvek na zvláštní úpravu 
   motorového vozidla 

se poskytuje občanu, který je postižen těžkou vadou 
nosného nebo pohybového ústrojí. 

Podmínkou pro poskytnutí tohoto příspěvku je skuteč- 
nost, že občan sám řídí motorové vozidlo a kvůli svému 
trvalému postižení zvláštní úpravu motorového vozidla 
nezbytně potřebuje. 

Doklady předkládané spolu se žádostí o příspěvek: 
Cenový rozpočet zvláštní úpravy motorového vozidla. 

Výše příspěvku: 
Příspěvek se poskytne v plné výši ceny takové úpravy. 

5. Příspěvek na individuální dopravu 

se poskytuje na individuální dopravu občanu s těžkou va- 
dou nosného nebo pohybového ústrojí nebo občanu úplně 
nebo prakticky nevidomému. 


