
Způsob provozování senior taxi v Jeseníku od prosince 2021 

 

Co zůstává  

 Věková hranice užívání nad 73 let 

 Místa, kam se dopravuje a ze kterých se dopravuje 

 Průkaz senior taxi, kam se značí jízdy a má platnost 12 kalendářních měsíců 

daného roku 

 Provozovatelé, kdy senior si bude moci vybrat z taxi služeb a případně ji 

v průběhu času změnit dle spokojenosti. Kontakt na taxislužbu naleznete 

v článku níže. 

 Možnost objednávání přímo u provozovatele taxi bez nutnosti objednávat 

den předem.  

 Každý měsíc může senior využít 6 jízd. 

 Cena – 20,- Kč/jízda + doprovod zdarma  
 

Co se mění 

 Provozní doba senior taxi od 6:00 do 18:00 hodin v pracovní dny 

 Příjem nové žádosti o vydání průkazu senior taxi a průkazu senior taxi         

na rok 2022 na Tovární ul. (pokladna) nebo na IPOSe  
 

Jak tedy postupovat? 

 Na telefonním čísle taxi služby objednat jízdu senior taxi a pak už jen využít 

službu tak, jak jste zvyklí - při nástupu oznámit řidiči, že chcete SENIOR 

TAXI 

Kontakty na taxi služby 

    
                                                    603 75 95 65 – OK TAXI 

 
Máte nějaký dotaz? 

Obraťte se na Bc. Alenu Kalinovou, tel. 584 498 406, 606 075 675                                                 

email: alena.kalinova@mujes.cz, kancelář: IPOS - 4. patro, dveře č. 406, Karla Čapka 1147  

 



Klient může být přepraven pouze na určená konkrétní místa ve městě Jeseník:  
 

 MÚ Jeseník - Radnice - Jeseník, Masarykovo nám. 167/1 

 MÚ Jeseník - IPOS – Jeseník, Karla Čapka 1147/10 

 MÚ Jeseník - Tovární ul. 1287/4 

 Jesenická poliklinika, s.r.o. - Jeseník, Dukelská 456/13 

 Nemocnice - Jeseník, Lipovská 103/39 

 UNIMED, Tyršova 1407/9a 

 Priessnitzovy léčebné lázně, a.s.  
 

 Další zdravotnická zařízení a lékaři na území města Jeseníku 

 

 Lékárny na území města Jeseníku   
 

 Pošta - Jeseník, Poštovní 341/3  

 Pošta - Jeseník, Priessnitzova 311/35  

 Hřbitov Bukovice - Jeseník, Rejvízská  ul. 

 Hřbitov Jeseník - Jeseník, Husova ul.  

 Vlakové nádraží - Jeseník, Nádražní 282/2  

 Autobusové nádraží - Jeseník, Sadová 1376/5  

 Centrum sociálních služeb Jeseník - Beskydská 1298/6, J. Ježka 777/7,  

             Dukelská 1240/27 

 Klub seniorů - Jeseník, Dukelská 718/6 

 Centrum společných aktivit (Knihovna V. Priessnitze - Jeseník, 28. října 870/18) 

 Divadlo Petra Bezruče – Jeseník, 28. října  880/16 

 Kostely na území města Jeseníku 


