INFORMAČNÍ LETÁK – SENIOR TAXI

770 149 149
pouze pro objednávky

Služba je provozována na území statutárního města Pardubice pro osoby s trvalým bydlištěm na území statutárního
města Pardubice a pro jejich doprovod za podmínek, že se jedná o:
-

osobu starší 70 let – nutné předložit platný občanský průkaz
držitele průkazu ZTP nebo ZTP/P bez omezení věku – nutné předložit průkaz ZTP nebo ZTP/P

Služba je provozována na území statutárního města Pardubice pro osoby s trvalým/přechodným bydlištěm na území
statutárního města Pardubice a pro jejich doprovod za účelem vyřizování záležitostí na těchto místech:

lékařské ordinace • nemocnice • polikliniky • rehabilitační zařízení • lékárny • úřady •
pobočky České pošty • hřbitovy • Východočeské divadlo Pardubice • Komorní filharmonie
Pardubice • kostely/kaple • zámek Pardubice • KD Hronovická, KD Dubina a KD Dukla • domov
pro seniory U Kostelíčka a Dubina • Dostihové závodiště Pardubice • seniorcentrum – Pospíšilovo
náměstí 1693 a ulice Ke Kamenci • Klubovna pro seniory Slovany: Krátká 673, Klubovna pro seniory
Dubina: Erno Košťála 1014, Klubovna pro seniory: Bělehradská 379 • Denní stacionář MIREA,
Mozartova 456 a Denní stacionář Slunečnice, A. Krause 1995
Služba bude zajišťována na základě telefonické objednávky předem, v případě volné kapacity je možné využít službu
ihned. Přepravovat lze také menší břemena a zavazadla, popř. zdravotnické pomůcky (mechanický vozík, chodítka…)
Objednávky:

nonstop

Provoz SENIOR TAXI:

denně od 6:00 do 24:00 hodin, od 24:00 do 6:00 hodin pouze do Nemocnice Pardubice

Počet jízd za měsíc:

4 - cestou se rozumí jízda v jednom směru. Cesta zpět se počítá za druhou jízdu.

Cena:

25 Kč, doprovod 1 osoba ZDARMA

KAM VÁS SENIOR TAXI ZAVEZE:
Pardubice I.

Bílé Předměstí (část), Pardubice – Staré město, Zámek, Zelené Předměstí (část)

Pardubice II.

Polabiny, Cihelna

Pardubice III.

Bílé Předměstí (část), Studánka (část)

Pardubice IV.
Pardubice V.

Bílé Předměstí (část), Černá za Bory, Drozdice, Mnětice, Nemošice, Pardubičky, Staročernsko,
Studánka (část), Žižín
Dražkovice, Nové Jesenčany, Zelené Předměstí (část)

Pardubice VI.

Lány na Důlku, Opočínek, Popkovice, Staré Čívice, Svítkov, Zelené Předměstí (část)

Pardubice VII.

Doubravice, Ohrazenice, Rosice, Semtín, Trnová

Pardubice VIII.

Hostovice

Žádosti se vyřizují na Odboru sociálních věcí Magistrátu města Pardubic, U Divadla 828, Pardubice:
v pondělí od 8:00 – 15:00 hodin, ve středu od 8:00 do 17:00 hodin, v úterý, ve čtvrtek a v pátek od 8:00
do 12:00 hodin. Mimo tyto hodiny pouze po předchozí tel. dohodě.
Přepravovat lze pouze osobu vlastnící platný průkaz SENIOR TAXI.
Více informací na www.pardubice.eu a na tel. číslech: 466 859 111 - ústředna

Kdo je považován za doprovod? Doprovodem se rozumí jedna osoba, doprovod nehradí poplatek za jízdu.
Jaké doklady je nutné mít s sebou pro vyřízení žádosti? Pro vyřízení je nutné předložit občanský průkaz, a
průkaz ZTP, ZTP/P (je-li vlastníkem). Pokud je průkaz SENIOR TAXI vyřizován v zastoupení, je třeba předložit
plnou moc, která je součástí formuláře žádosti a není třeba ji úředně ověřit.
Jaké jsou lhůty pro vyřízení? V případě splnění podmínek a předložení všech potřebných dokladů je průkaz
SENIOR TAXI vydán ihned.
Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici: Veškeré formuláře a informace jsou k dispozici na
Odboru sociálních věcí Magistrátu města Pardubic a na webových stránkách města: www.pardubice.eu
Jaké sankce mohou být uplatněny v případě porušení podmínek?
V případě porušení stanovených podmínek může být senior z přepravy SENIOR TAXI vyloučen.
Co se stane, když řidiči nepředložím průkazku SENIOR TAXI? V případě nepředložení průkazu SENIOR TAXI
nelze osobu přepravit.
Co mám dělat v případě ztráty průkazu SENIOR TAXI? Je třeba se dostavit na odbor sociálních věcí MmP
pro vyřízení nového průkazu.
Jaký je poplatek za vydání průkazu SENIOR TAXI? Vydání průkazu je ZDARMA.
Mohu sebou vzít do vozidla SENIOR TAXI vodícího psa či asistenčního psa? Ano.
Je možné přepravit osobu na invalidním vozíku? Osobu na mechanickém invalidním vozíku je možné
přepravit za těchto podmínek: bude mít s sebou doprovod, který pomůže při přechodu z vozíku do vozidla a
naopak. V případě, že osoba nebude mít doprovod, řidič je oprávněn poskytnout pouze základní dopomoc.
Jak dlouho platí průkaz SENIOR TAXI? Platnost průkazu je do dubna 2020. Po skončení platnosti je třeba
zažádat o nový.
Může být přepravovanou nebo doprovázenou osobu dítě? V rámci obce je možné přepravit dítě bez
použití zádržného systému. Mimo obec je možné přepravit dítě pouze s využitím tzv. podsedáku (ve vozidle
je k dispozici, pro přepravy nejmenších dětí je třeba použít vlastní autosedačku).
Jsou ještě nějaká omezení?
V případě, že řidič usoudí, že oprávněná osoba, popř. doprovod, je nezpůsobilá přepravy (opilost, znečištěný
oděv…), může řidič přepravu takovéto osoby odmítnout.
Lze přepravit i osobu na elektrickém vozíku?
Ne, tuto službu zajišťuje Dopravní podnik města Pardubic (Doprava pro handicapované). Telefonní kontakt
na dispečink je 466 265 582.

Postup při objednávání přepravy na dispečinku:
1. Připravit si číslo průkazu SENIOR TAXI
2. Připravit si cílovou adresu
3. Zavolat číslo 770 149 149 a oznámit, že se jedná o SENIOR TAXI

