
SENIOR TAXI města Jeseníku

Od  1.  2.  2017  zavádíme  pro  občany  Jeseníku  novou  službu  –  SENIOR  TAXI  města  Jeseníku.  Jde
o zvýhodněnou přepravu osob starších 75 let s trvalým pobytem ve městě Jeseník. Město Jeseník se bude
podílet na úhradě nákladů. 

Služba je určena:

 pro občany s     trvalým pobytem na     území města Jeseníku, kteří dosáhli 75 let (a výše), 

 

Služba je zajišťována:

 každý pracovní den v kalendářním roce v čase od 06:00 – 15:00 hod.,

 pouze pro přepravu osob na území města Jeseníku na předem určená stanoviště:

 Budovy Městského úřadu Jeseník - radnice – Masarykovo nám.

- IPOS – ul. Karla Čapka
- Tovární ul. 

 Poliklinika

 Nemocnice

 Pošta

 Hřbitovy – Bukovice

                    – Jeseník

 Vlakové a autobusové nádraží

 Centrum sociálních služeb Jeseník

 Klub seniorů – Dukelská ul. 

 Praktický lékař

 

Výše úhrady:

 20,- Kč za jednu jízdu v jednom směru (nejvýše 5 ujetých km),

 službu lze telefonicky objednat na telefonním čísle 737 258 525 dle aktuální potřeby 
uživatele služby, nejlépe den předem

 s držitelem průkazu SENIOR TAXI lze  přepravit i jeho doprovod (max. 1 osobu), který 
nehradí  platbu za přepravu

Co musím udělat, abych mohl službu využívat?

 podat si žádost o zavedení služby SENIOR TAXI města Jeseníku na Městském úřadu 
Jeseník, u Bc. Aleny Kalinové, budova IPOS, K. Čapka 1147/10,  4. podlaží, blok B, dveře 
č. 437 (vlevo od výtahu) nebo u Kamily Králové, budova Radnice, Masarykovo nám. 1/167, 



přízemí, kancelář Czechpoint,

 předložit občanský průkaz,

 předložit průkaz ZTP nebo ZTP/P, pokud je držitelem

Po  podání  žádosti  obdržíte  průkaz  SENIOR  TAXI  města  Jeseníku,  kterým  se budete
prokazovat při každé jízdě! (Bez předložení tohoto průkazu taxikáři nelze službu SENIOR TAXI
města Jeseníku využívat!)

 

Tiskopisy k vyřízení SENIOR TAXI města Jeseníku ( žádost, plná moc), najdete na stránkách města
https://www.jesenik.org/odbory-meu/5-odbor-socialnich-veci-a-zdravotnictvi.html 

Bližší informace vám podá: Bc. Alena Kalinová, tel. 584 498 406, email: alena.kalinova@mujes.cz
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