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Příspěvek na mobilitu 
 

Držitelé průkazu ZTP nebo ZTP/P, kterým byl v roce 2015 vyměněn průkaz OZP, si mohou do 

31.01.2016 požádat na Kontaktním pracovišti ÚP ČR v Ostravě o příspěvek na mobilitu. V případě, že si o 

příspěvek na mobilitu nepožádají, proběhne poslední výplata příspěvku na mobilitu v lednu 2016.  
 
 
Parkovací průkaz 

 
Parkovací průkaz O7 se vystavuje na Magistrátu města Ostravy, odboru dopravně správních činností, 

30. dubna 635/35, Moravská Ostrava. O průkaz si mohou požádat držitelé průkazu ZTP nebo ZTP/P 

s výjimkou osob starších 18 let, kterým byl průkaz ZTP přiznán z důvodu úplné nebo praktické hluchoty. 

Pro více informací můžete kontaktovat pana Martina Malchara, DiS., tel: 599 444 510 z oddělení evidence 

silničních vozidel, odboru dopravně správních činností, Magistrátu města Ostravy.   
 
 
Kontaktní pracoviště ÚP ČR v Ostravě 

 

V roce 2015 proběhlo stěhování Kontaktních pracovišť ÚP ČR v Ostravě. Jednotlivá pracoviště najdete: 

 oddělení příspěvku na péči a dávek pro OZP - 30. dubna 3130/2d, Moravská Ostrava,  

 oddělení hmotné nouze - 30. dubna 3130/2c, Moravská Ostrava, 

 oddělení státní sociální podpory – Opavská 1118/33, Ostrava – Poruba,  

 oddělení zprostředkování zaměstnání - Opavská 1118/33, Ostrava – Poruba. 
 

 
Opatrovnictví a omezení ve svéprávnosti 

  

U osob, které byly před 01.01.2014 omezeny nebo zbaveny způsobilosti k právním úkonům, musí příslušný   

okresní soud nejpozději k 31.12.2016 rozhodnout o omezení svéprávnosti. V případě, že nebude ve 

stanovené době rozhodnuto, osoba nabude úplné svéprávnosti.     

 

 
Dávky důchodového pojištění 

 

Od ledna 2016 bude pevná část penzí zvýšena o 40 Kč, tedy ze současných 2.400 Kč na 2.440 Kč. 

Pravděpodobně v dubnu 2016 bude všem důchodcům vyplacen jednorázový příspěvek ve výši 1.200 Kč.  

 

ČSSZ zasílá osobám v předdůchodovém věku informační dopis, kde jsou uvedeny doby pojištění, které 

jsou vedeny na ČSSZ. Jsou zde vysvětleny druhy dob důchodového pojištění a výpočet důchodového věku. 

V případě nesrovnalostí v dobách důchodového pojištění je potřeba doložit na ČSSZ doklady prokazující 

dobu pojištění. Dopis má pouze informační charakter a nelze ho považovat za žádost o starobní důchod. 

 

ČSSZ připravila pro své klienty důchodovou kalkulačku pro orientační výpočet starobního důchodu. 

Na jednom místě si můžete sami spočítat orientační výši důchodu nebo stanovit důchodový věk. Přesný 

výpočet důchodu se zohledněním všech rozhodných skutečností provádí ČSSZ až na základě řádně 

uplatněné žádosti u okresní správy sociálního zabezpečení podle místa trvalého bydliště. Bližší informace 

naleznete na internetových stránkách ČSSZ www.cssz.cz. 
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Získání podrobnějších informací 
 

Sociální poradenství v obci Olbramice zajišťuje  Magistrát města Ostravy, odbor sociálních věcí, 

zdravotnictví a vzdělanosti. Na sociální pracovnici Miladu Hutěčkovou, DiS., se občané mohou obracet 

v době konzultačních hodin každou 4. středu v měsíci na Obecním úřadě v Olbramicích, případně si 

sjednat schůzku na tel: 599 443 848 a 737 212 868 nebo e-mailem: mhuteckova@ostrava.cz, 
případně prostřednictvím pracovníků obecního úřadu. 
 
 
 


