
Dostupné informační letáky: 
• nepodléhají zpoplatnění za užití pozemní komunikace, 
  pokud držitelem takového motorového vozidla je posti- 
  žená osoba sama nebo osoba jí blízká 

• osvobození platí i pro vozidla přepravující nezaopatře- 
  né děti, které jsou léčeny pro onemocnění zhoubným 
  nádorem nebo hemoblastosou, pokud rodiče nebo jim 
  naroveň postavené osoby pobírají příspěvek na provoz 
  motorového vozidla 

Občan postižený praktic- 
kou nebo úplnou hlucho- 
tou, který sám řídí moto- 
rové vozidlo, může obdržet 
zvláštní znak O2 (symbol 
ucha na čtvercovém pod- 
kladě). Tento znak, upo- 
zorňuje ostatní účastníky 
silničního provozu, že dané 
vozidlo řídí sluchově posti- 
žený člověk. 

• Cestovní doklady 
• Dávky sociální péče 
• Dopravní agenda (Řidičský průkaz, Mezinárodní řidičský 
průkaz, 
  Výpis z bodového systému) 
• Evidence obyvatel (Přihlášení, Zrušení trvalého pobytu) 
• Krizové situace 
• Matrika I (Manželství, Registrované partnerství) 
• Matrika II (Narození, Úmrtí, Duplikáty matričních dokladů) 
• Matrika III (Výpisy z rejstříků, Ověřování pravosti podpisu a 
shody opisu) 
• Náhradní rodinná péče (Osvojení, Pěstounská péče, 
Poručnictví) 
• Nepořádek kolem nás 
• Občanské průkazy 
• Poplatky (ze psů, za komunální odpad) 
• Práva občana při komunikaci s úřadem 
• Právní odpovědnost náctiletých 
• Průkaz mimořádných výhod 
• Rozchod rodičů 
• Trestná činnost a výchovné problémy u nezletilých a 
mladistvých 
• Týrané a zneužívané děti 

Úřední hodiny Magistrátu města Liberec: 

pondělí a středa 
pátek 

8.00–17.00 
8.00–14.00 

RÁDCE 

OBČANA  

Průkaz 
mimořádných 
výhod 

    Jak průkaz mimořádných výhod, tak zvláštní 
    znak O1 a O2 jsou nepřenosné na jinou osobu 
a jsou úředními dokumenty. ! 

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. 

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 



 

Občané starší jednoho roku s těžkým zdravotním posti- 
žením, které podstatně omezuje jejich pohybovou nebo 
orientační schopnost, mohou požádat o přiznání mimo- 
řádných výhod. 

Přiznání mimořádných výhod dokládá vystavený průkaz, 
tj. průkaz TP, ZTP nebo ZTP/P. 

Kdo je oprávněn jednat: 

• Žadatelem, a tím i oprávněnou osobou je vždy zdravot- 
  ně postižený člověk, osoba zbavená způsobilosti k práv- 
  ním úkonům je zastoupená opatrovníkem. 

Postup: 

• Žádost o přiznání mimořádných výhod je možno podat na: 
  Odboru sociální péče, odd. péče o zdravotně postižené 
  a důchodce, 1. máje 108/48, Liberec 3 (budova Uranu). 

• Žádost je postoupena posudkové službě na místně pří- 
  slušném úřadu práce. Posudkový lékař si vyžádá zdra- 
  votní dokumentaci od ošetřujícího lékaře žadatele a vy- 
  pracuje posudek o zdravotním stavu žadatele. 

Formulář: 

b) nárok na přednost při osobním projednávání jejich zá- 
   ležitostí, vyžaduje-li toto jednání delší čekání, zejména 
   stání, za osobní projednávání záležitostí se nepovažuje 
   nákup v obchodech ani obstarávání placených služeb 
   ani ošetření a vyšetření ve zdravotnických zařízeních 

2. Mimořádné výhody II. stupně 
   – průkaz ZTP: 

a) výhody uvedené v bodě 1) 

b) nárok na bezplatnou dopravu pravidelnými spoji 
   místní veřejné hromadné dopravy osob (tramvajemi, 
   trolejbusy, autobusy, metrem) 

c) sleva 75 % z jízdného ve 2. tř. osobního vlaku a rych- 
   líku ve vnitrostátní přepravě a z jízdného v pravidel- 
   ných vnitrostátních spojích autobusové dopravy 

Občan, kterému byly při- 
znány mimořádné výho- 
dy II. stupně, s výjimkou 
úplné nebo praktické hlu- 
choty, nebo mimořádné 
výhody III. stupně může 
obdržet zvláštní znak 
O1 (symbol vozíčkáře na 
čtvercovém podkladě), 
který ho opravňuje: 

• vjíždět na parkoviště vyhrazená pro držitele znaku O1 

• v naléhavě nutných případech vjíždět i do oblasti, 
   kde je značka „Zákaz vjezdu“ omezena dodatkovými 
   tabulkami „JEN ZÁSOBOVÁNÍ“, „MIMO ZÁSOBO- 
   VÁNÍ“, „JEN DOPRAVNÍ OBSLUHA“ a „MIMO DO- 
   PRAVNÍ OBSLUHY“ 

• může v jednotlivých případech, a je-li to naléhavě 
 nutné, vjíždět i do oblasti označené dopravní znač- 
 kou „Pěší zóna“ 

• může v jednotlivých případech, a je-li to naléhavě 
  nutné, po dobu nezbytně potřebnou nedodržovat 
  zákaz stání vyplývající z dopravní značky „Zákaz 
  stání“, přičemž nesmí ohrozit bezpečnost a plynu- 
  lost provozu 

• požádat o zřízení vyhrazeného parkoviště v místě 
  svého bydliště 

Označení vozidla O1 lze použít pouze, řídí-li vozidlo 
nebo je-li ve vozidle přepravována osoba, která je dr- 
žitelem označení O1. Přepravovaná osoba je povinna 
prokázat na výzvu policisty nebo strážníka obecní poli- 
cie oprávnění k užívání vozidla s označením O1. 

3. Mimořádné výhody III. stupně 
   – průkaz ZTP/P: 

a) výhody uvedené v bodech 1) a 2) 
• Formulář Žádost o mimořádné výhody pro těžce zdra- 
votně postižené občany je k dispozici na odboru sociální 
péče MML nebo ke stažení na www.liberec.cz – magistrát 
– odbor sociální péče – oddělení péče o zdravotně posti- 
žené a důchodce. 

b) nárok na bezplatnou dopravu průvodce v MHD 
   v pravidelné vnitrostátní osobní hromadné dopravě 

c) u úplně a prakticky nevidomých nárok na bezplat- 
   nou přepravu vodicího psa, pokud je nedoprovází 
   průvodce 

Výhody přiznané držitelům mimořádných výhod: 

1. Mimořádné výhody I. stupně – průkaz TP: 

a) nárok na vyhrazené místo k sezení ve veřejných do- 
   pravních prostředcích pro pravidelnou hromadnou 
   dopravu osob kromě autobusů a vlaků, v nichž je mís- 
   to k sezení vázáno na zakoupení místenky 

4. Dále může být držitelům průkazu 
   ZTP a ZTP/P 

poskytnuta sleva poloviny vstupného na divadelní a fil-  
mová představení, koncerty a jiné kulturní a sportovní 
akce. Při poskytování slevy držitelům průkazu ZTP/P se 
poskytne sleva poloviny vstupného i jejich průvodci. 

Vozidla přepravující těžce zdravotně postižené obča- 
ny, s mimořádnými výhodami II. stupně, s výjimkou 
postižených úplnou nebo praktickou hluchotou, nebo 
III. stupně: 


