MĚSTO NOVÝ JIČÍN
Městský úřad Nový Jičín, odbor sociálních věcí
741 01 Nový Jičín, Divadelní 1

Souhlas s podmínkami poskytování služby Senior taxi
Jméno a příjmení:

…………………………………………………………………

Datum narození:

…………………………………………………………………

Bytem:

…………………………………………………………………

Já níže podepsaný(á) tímto souhlasím s podmínkami poskytování služby Senior taxi uvedenými níže, které se
zavazuji respektovat a dodržovat:
a)

Senior taxi lze použít pouze k účelu k tomu vymezenému, to je usnadnit život osobám starším 65ti let
nebo držitelům průkazu ZTP nebo ZTP/P, mající trvalý pobyt na území města Nový Jičín při dopravě do
těchto určených výstupních míst na území města Nový Jičín: ordinace lékařů (praktičtí i odborní),
zdravotnická zařízení, Městský úřad, Okresní správa sociálního zabezpečení, Úřad práce – pracoviště na
Tyršově ulici (dávky zdravotně postiženým občanům), hřbitovy.
b) Přepravovat se mohu pouze v pracovní dny v čase 6.30-14.30 hod.
c) Přepravovat se mohu v rámci služby Senior taxi maximálně 6x v jednom kalendářním měsíci na výše
určená výstupní místa Senior taxi. Jednou jízdou se rozumí jízda do výstupních míst nebo zpět (jízda tam
a zpět jsou dvě jízdy).
d) Spolu se mnou může být přepravována jen jedna doprovázející osoba.
e) Senior taxi nenahrazuje a neposkytuje služby spadající do oblasti sociálních služeb (doprovod k lékaři,
pomoc při vyřizování běžných záležitostí…) a zdravotnických služeb (sanitky…). Může mi být v případě
potřeby poskytnuta pouze dopomoc při výstupu a nástupu a manipulaci s kompenzačními pomůckami
(francouzské hole, skládací invalidní vozík…).
f) Cena jízdy (nástupní poplatek) činí 20.- Kč za každou jízdu (tedy 40.- Kč za jízdu tam i zpět, pokud využiji
senior taxi pro obě jízdy). Tento poplatek může být upraven rozhodnutím rady města. Poplatek za
každou jednotlivou jízdu se platí při nástupu do vozidla před započetím jízdy. Doprovázející osoba za
jízdu neplatí.
g) Objednávat jízdu mohu 1-2 dny předem a na plánované prohlídky a vyšetření u lékařů a
ve zdravotnických zařízeních 1 den až dva týdny předem pouze telefonicky u Technických služeb města
Nového Jičína, příspěvkové organizace, na telefonních číslech: 556 764 830, 730 163 331 v pracovní dny
v čase od 8.00 do 14.00 hodin.
h) Beru na vědomí a souhlasím, že při objednání jízdy a před jejím zahájením jsem povinen/a nahlásit své
jméno, příjmení, číslo průkazu Senior taxi, telefonní číslo, bydliště, účel přepravy, výstupní místo (v
případě cesty zpět domů, na kterém výstupním místě nastupuji a bydliště kam chci dovézt) a požadovaný
čas přepravy. U cest zpět se jízda rovněž objednává předem, v případě posunutí času odjezdu jsem
povinen/a o tom telefonicky informovat nejméně 30 minut předem a dohodnout nový termín.
i) Pokud se nedostavím na sjednané místo nástupu do 5 minut sjednaného času, pak dopravce není
povinen na mne čekat.
j) Před zahájením každé jízdy souhlasím a předložím řidiči průkaz Senior taxi společně s občanským
průkazem za účelem ztotožnění, když průkaz Senior taxi neobsahuje fotografii, nahlásím údaje uvedené
v odstavci i) a uhradím řidiči za přistavení vozidla nástupní poplatek. Řidič mi vydá doklad o úhradě.
Řidič mou jízdu zaznamená do průkazu Senior taxi.
k) S sebou mohu přepravovat pouze menší břemena a spoluzavazadla (do 15 kg a maximální velikosti o
rozměru 50x30x20 cm), případně skládací invalidní vozík (po předchozí dohodě při objednání jízdy) či
francouzské hole. Beru na vědomí, že se nepřevážejí zvířata.

l)

Průkaz Senior taxi se vyřizuje na Městském úřadě Nový Jičín - odboru sociálních věcí - oddělení sociálním
v přízemí budovy na adrese Divadelní 1, Nový Jičín a platí vždy na dobu daného kalendářního roku. Za
náklady spojené s jeho pořízením uhradím částku 30.- Kč. Průkaz obsahuje záznamy o všech mých
jízdách Senior taxi.

Současně beru na vědomí, že
a)

v případě vytížení všech vozidel v daný čas má dopravce právo stanovit pořadí vyřízení objednávky
(např. se stanovením přednosti osob žádajících o převoz k lékaři či do zdravotnického zařízení…),
případně může být přeprava odmítnuta,
b) řidič může odmítnout přepravu osob, u nichž je důvodná obava ze znečištění vozidla (pod vlivem
alkoholu, znečištěné, či jinak znemožňující dalším přepravovaným osobám využít okamžitě službu
Senior taxi….),
c) poskytování služby Senior taxi může být rozhodnutím ředitele Technických služeb města Nového
Jičína, příspěvkové organizace, jako provozovatele z vážných důvodů na předem stanovenou dobu
pozastaveno, když přijaté objednávky služby budou na nahlášeném telefonním čísle zájemce
zrušeny,
d) k dopravě mimo určené účely nebo jiná než určená místa lze využít jiné druhy dopravy (MHD,
soukromé taxi služby, zdravotní služby, sociální služby…),
e) v případě nepředložení průkazu Senior taxi nebo nepředložení občanského průkazu nebude jízda
uskutečněna,
f) v případě porušení shora uvedených podmínek mohu být vyloučen (a) z přepravy Senior taxi,
g) v případě ztráty průkazu Senior taxi mi nový průkaz nebude v daném roce vystaven,
h) jsem povinen/a odevzdat na konci kalendářního roku, nejpozději při vystavení nového průkazu
Senior taxi na nový kalendářní rok stávající průkaz Senior taxi,
i) v případě neodevzdání průkazu Senior taxi za uplynulé období (rok) mi nový bude v dalším
kalendářním roce vystaven až po uplynutí jednoho čtvrtletí.
V Novém Jičíně dne ………………………
Podpis uživatele služby Senior taxi: ……………………………………………

Průkaz BST může převzít na základě plné moci zmocněnec, musí však předtím předložit Souhlas s podmínkami…
podepsaný uživatelem služby…
„Souhlas s podmínkami….“ vyhotoven ve dvou vyhotoveních, jedno obdrží uživatel služby, druhé odbor sociálních
věcí Městského úřadu Nový Jičín.

