PROVOZNÍ ŘÁD SENIOR TAXI HUSTOPEČE
Službou „Senior taxi Hustopeče“ se rozumí poskytování přepravy seniorů a zdravotně postižených
bydlících na území města Hustopeče za zvýhodněných podmínek. Službu Senior taxi Hustopeče
poskytuje organizační složka Penzion a Pečovatelská služba Hustopeče.
Na poskytování služby není právní nárok.
Komu je služba určena:



osobám, jejichž trvalý pobyt je na území města Hustopeče a současně dovršily věk 65 let nebo
jsou držiteli průkazu ZTP nebo ZTP/P,
tato osoba může být přepravena s maximálně jedním doprovodem, doprovod platbu za
přepravu nehradí v případě, že přepravovanou osobou je osoba s průkazem ZTP/P.

Žádost o využívání služby Senior taxi a průkaz opravňující i užívání této služby:







žádost se podává písemně na Penzionu pro důchodce, Žižkova 1, Hustopeče, v úterý a ve
středu od 8:00 do 11:00 hodin, případně pak v jinou dobu, vždy však po telefonické domluvě
na tel. č. 702 207 313,
spolu s žádostí je nutno předložit občanský průkaz, popř. pak průkaz ZTP nebo ZTP/P,
v případě podání žádosti zmocněncem žadatele, je nutno doložit plnou moc k podání žádosti
a převzetí průkazu Senior taxi,
podání žádosti a vydání průkazu je bezplatné,
oprávněné osobě bude průkaz Senior taxi Hustopeče bezodkladně vystaven.

Kritéria služby:










službou se rozumí přeprava oprávněných osob z nástupního místa do výstupního místa, bez
zastávek umožňujících nástup či výstup přepravovaných osob nebo naložení či vyložení věcí
z vozidla,
během jízdy budou umožněny zastávky pro nástup a výstup dalších přepravovaných osob
podle trasy jízdy a kapacity vozidla,
maximální počet jízd, které je v rámci služby jedna oprávněná osoba s případným
doprovodem využít, je 8 jízd za kalendářní měsíc,
za jednu jízdu se považuje jednosměrná přeprava, za dvě jízdy se považuje obousměrná
přeprava,
přeprava bude poskytována: v roce 2018 každou středu v době od 7:00 do 14:30, v dalších
letech pak ve všech pracovních dnech v době od 7:00 do 14:30 hodin,
službu je možné využívat výhradně na základě předcházející telefonické objednávky, která
musí být učiněna nejméně jeden pracovní den před požadovanou jízdou,
objednávky jsou přijímány od pondělí do pátku v době od 8:00 do 15:00 hodin, na tel. čísle
702 207 313,
objednávce přepravy v rámci služby nemusí být vyhověno, pokud:
- objednávaná jízda časově koliduje s již dříve sjednanou jízdou,
- k objednávce došlo v témže dni, v němž má dojít k přepravě,
- objednatel není držitelem průkazu Senior taxi Hustopeče.

Cena pro přepravovanou osobu
Přepravovaná osoba hradí:




cenu za přistavení vozidla ve výši 20,- Kč včetně DPH,
čekací dobu v případě, že nastane, ve výši 20,- Kč za každých započatých 10 minut,
řidič Senior taxi je povinen vystavit doklad o zaplacení ceny přepravy.

Kam se lze přepravit:


Přepravit lze výhradně na místa na území města Hustopeče.

V případě, že máte o tuto službu zájem, je nutné nejdříve podat žádost o vydání průkazu na SENIOR
TAXI HUSTOPEČE na:

Domě – Penzionu pro důchodce
Žižkova 1
Hustopeče
kancelář vedoucí Penzionu
tel. 702 207 313, e-mail: penzion@hustopece.cz
K vyřízení průkazu budete potřebovat občanský průkaz a případně plnou moc, pokud je průkaz
vyřizován v zastoupení.

Doložka k listině dle § 41 zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů

Město Hustopeče ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, potvrzuje, že u právních jednání obsažených v této smlouvě byly splněny ze strany
města Hustopeče veškeré zákonem, či jinými obecně závaznými právními předpisy stanovené
podmínky ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení, které jsou obligatorní pro
platnost těchto právních jednání.
Tento dodatek byl schválen na schůzi rady města Hustopeče dne 25. 9. 2018.
V Hustopečích dne 25. 9. 2018

PaedDr. Hana Potměšilová
starostka

