MĚSTO HUSTOPEČE, DUKELSKÉ NÁM. 2/2, 693 01 HUSTOPEČE
Organizační složka Penzion a pečovatelská služba Hustopeče
Sídlo: Žižkova 1, 693 01 Hustopeče

PROVOZNÍ ŘÁD
„Senior doprava“
Účinný od 01.10.2021

Službou „Senior doprava“ se rozumí poskytování místní osobní přepravy seniorů a zdravotně
postižených bydlících na území města Hustopeče za zvýhodněných podmínek. Službu 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 doprava“ a průkaz opravňující užívání této služby:
• Žádost se podává písemně v kanceláři Domu - Penzionu pro důchodce, Žižkova 1, Hustopeče
(dále jen Penzionu), po předchozí telefonické domluvě na tel. č. 702 219 071 nebo
702 207 313, e-mail: penzion@hustopece.cz (v pracovní dny 08:00 – 14:00). Žádost je volně
přístupná na webových stránkách organizační složky: https://www.hustopece.cz/sluzba-ops
nebo v kanceláři Penzionu.
• Spolu s žádostí je nutno předložit občanský průkaz, popř. pak průkaz ZTP nebo ZTP/P,
a jednu průkazovou fotografii. V případě podání žádosti zmocněncem žadatele, je nutno
doložit plnou moc k podání žádosti a převzetí průkazu. Oprávněné osobě bude průkaz
bezplatně vystaven v kanceláři Penzionu.
Kritéria služby:
• Službou se rozumí místní osobní přeprava seniorů a osob se zdravotním postižením ve městě
Hustopeče. Přepravovaná osoba musí být schopna samostatného nástupu do vozidla i výstupu
z vozidla, popřípadě mít zajištěný vlastní doprovod. Doprovod si hradí taktéž přepravu, pokud
se nejedná o osobu s průkazem ZTP/P.
To znamená: Cestující, kteří potřebují jinou pomoc než otevření a zavření dveří při nastoupení
vozidla musí mít s sebou doprovod, který zajišťuje veškerou péči během přepravy
(např. usazení do vozu, vystoupení z vozu, doprovod k ambulanci, nesení velkého nákupu
apod. zajišťuje doprovod, nikoliv řidič). Řidič pouze zajistí převoz vozidlem, případně
pomůže s otevřením a zavřením dveří vozu, přidržením hůlek, umístěním chodítka do kufru.
Řidič zodpovídá za bezpečnou přepravu, vhodné parkování a dodržování pravidel silničního
provozu.
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Přepravit lze výhradně na místa na území města Hustopeče.
Přeprava je poskytována v pracovních dnech od 07:00 do 14:30 hodin.
Jedná se o předem objednanou přepravu (nejméně 1 pracovní den předem) z nástupního místa
do výstupního místa (= 1 trasa, 1 jízda), bez zastávek umožňujících nástup či výstup
přepravovaných osob nebo naložení či vyložení věcí z vozidla. Proto je potřeba předem
nahlásit při objednávce přepravy každé nástupní a výstupní místo během trasy a uhradit částku
30 Kč za každou trasu a případné čekání.
Službu je možné využívat výhradně na základě předcházející osobní, písemné či telefonické
objednávky na tel. čísle 702 219 071 (v pracovní dny od 08:00 do 14:00). Objednávka musí
být učiněna nejméně jeden pracovní den před požadovanou jízdou.
Pracovnice objednávající jízdy je povinna odmítnout všechny žádosti o přepravu k lékaři
v případě nahlášení akutního zdravotního stavu. Řidič je povinen nenaložit do vozidla osobu,
která viditelně není v dobrém zdravotním stavu. Pracovníci senior dopravy jsou povinni tyto
žadatele odkázat na obvodního lékaře, rychlou záchrannou službu, případně na rodinu.
Maximální počet jízd, které je jedna osoba oprávněna využít, je 8 jízd za kalendářní měsíc.
Výjimku tvoří nutnost návštěvy zdravotnického zařízení v případě lékařem předepsané
„léčebné kůry“ – jako např. rehabilitace, injekce, apod., a to až do počtu návštěv uvedených
lékařem (1 ošetření = cesta tam + cesta zpět), nejedná se o návštěvy různých lékařů.
Přepravovaná osoba hradí cenu za přistavení vozidla ve výši 30,- Kč včetně DPH (1 trasa =
30 Kč). V případě, že nastane situace, kdy se čeká na přepravovanou osobu, tak hradí
přepravovaná osoba i čekací dobu ve výši 30,- Kč včetně DPH za každých započatých
10 minut. Řidič je povinen vystavit doklad o zaplacení ceny přepravy.
Během přepravy jednotlivých uživatelů služby mohou být uskutečněny zastávky pro nástup
a výstup dalších přepravovaných osob podle trasy jízdy a kapacity vozidla.
Každý cestující je seznámen oproti podpisu s tím, že pokud dojde ke znečištění interiéru
vozidla v důsledku jejich přepravy, jsou povinni uhradit poplatek ve výši 2.000,- za vyčištění
vozidla.
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 doprava“
- byl by překročen maximální schválený počet jízd za měsíc,
- automobil je v servise,
- ve výjimečných situacích na pracovišti, kdy je nedostatek personálu (školení, nemoci,
a jiné mimořádné události)
- v případě, že se jedná o přepravu osoby s akutním onemocněním (nevolnost, teplota, či
jiné zjevné infekční onemocnění).
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Učiněním objednávky cestující souhlasí s pravidly Senior dopravy a s platným ceníkem. Ceník je
vystaven i v přepravním vozidle.

V Hustopečích dne 07.09.2021

PaedDr. Hana Potměšilová
starostka

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 07.09.2021

V Hustopečích dne 07.09.2021

PaedDr. Hana Potměšilová
starostka
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