PRAVIDLA
Rady města Žatce
pro poskytování služby SeniorTaxi
Rada města Žatce v rámci své působnosti dané ustanovením § 102 odst. 3 a § 35 odst. 2
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, vedena
snahou o péči o seniory trvale bydlící na území města Žatce a jeho místních částech
Trnovany, Milčeves, Radíčeves, Záhoří, Bezděkov u Žatce, Velichov u Žatce (dále jen
„místní části“), se rozhodla poskytovat službu SeniorTaxi a k jejímu poskytování vydává tato
„Pravidla Rady města Žatce pro poskytování služby SeniorTaxi“ (dále jen „pravidla“).

Článek I.
Obecná ustanovení
1.
Službou SeniorTaxi se rozumí předem objednaná jízda oprávněné osoby u smluvního
provozovatele, která je realizována na katastrálním území města Žatce a místních částí.
2.
a) Oprávněnou osobou se rozumí osoba:
− která dovršila 65 let věku s trvalým pobytem ve městě Žatci a jeho místních částech,
která má vydán průkaz SeniorTaxi,
− která má uzavřenu nájemní smlouvu na byt v zařízení Domov pro seniory a
Pečovatelská služba v Žatci, je mladší 65 let a má vydán průkaz SeniorTaxi,
− která je hospitalizována v Nemocnici Žatec o.p.s., nesplňuje kritéria pro zdravotní
transport sanitním vozem, nemá možnost samostatného odvozu a dovršila 65 let věku.
O potřebnosti odvozu rozhodne vedoucí pracovník oddělení následné péče, který je
zároveň oprávněn službu objednat. Tato služba se týká pouze odvozu z nemocnice do
místa pobytu na katastrálním území města Žatce a místních částí.
b) Průkaz SeniorTaxi je vydáván na základě předložení dokladu totožnosti, doložení jedné
průkazové fotografie a uhrazení poplatku 20,00 Kč.
3.
Smluvním provozovatelem se rozumí dopravce, který provozuje taxislužbu vozidlem
taxislužby1) a má uzavřen smluvní vztah s Městem Žatec na provozování služby SeniorTaxi.
Článek II.
Podmínky poskytování služby SeniorTaxi
1.
Služba SeniorTaxi je poskytována pouze v pracovní dny od 07.00 hod. do 17.00 hod.
2.
Cena za jednu uskutečněnou jízdu, kterou hradí oprávněná osoba ve vozidle smluvnímu
provozovateli, je 20,00 Kč.

3.
Služba SeniorTaxi se poskytuje za těchto podmínek:
a) kapacita objednávek je stanovena na jednu jízdu za každých 20 minut, poslední jízda
může být objednána na čas 16.40 hod.,
b) oprávněná osoba je povinna objednat službu SeniorTaxi na dispečinku min. jeden den
předem,
c) při objednávce musí být oprávněnou osobou sděleno, kdo službu objednává (dispečink
zkontroluje v seznamu vydaných průkazů, zda osoba má na službu nárok), telefonní
kontakt na oprávněnou osobu, datum, čas a místo přistavení SeniorTaxi a cílové místo,
d) pokud je požadavek na odvoz zpět s uvedením času odvozu, jedná se o další samostatnou
a placenou jízdu dle Článku 2, odst. 2 pravidel,
e) pokud požadavek na odvoz zpět nebude možno časově definovat (např. návštěva lékaře,
kdy nelze odhadnout dobu čekání), pak bude tato služba objednána s tím, že oprávněná
osoba si příslušného řidiče musí sama telefonicky přivolat a dohodnout čas odjezdu,
f) službu SeniorTaxi může zdarma spolu s oprávněnou osobou využít max. jedna osoba
doprovodu,
g) pokud jednu jízdu využije ve vozidle více oprávněných osob, platí se provozovateli
SeniorTaxi pouze jedna cena dle Článku II. odst. 2 pravidel.
4.
Podrobnosti o kontaktech na dispečink, pracovní době dispečinku, místě a způsobu vydávání
průkazů SeniorTaxi jsou zveřejňovány na internetových stránkách města, případně dalším
jiným vhodným způsobem.
5.
Pokud nemá Město Žatec uzavřenu smlouvu s žádným smluvním provozovatelem, není
služba SeniorTaxi poskytována. Na poskytnutí služby není právní nárok. Pokud je naplněna
kapacita objednávek, může být objednávka odmítnuta.
Článek III.
Závěrečná ustanovení
Tato pravidla byla schválena usnesením Rady města Žatce č. 494/19 ze dne 15.07.2019.
Těmito pravidly se ruší a nahrazují Pravidla Rady města Žatce schválená usnesením č. 369/19
ze dne 20.05.2019. Pravidla vstupují v platnost a účinnost dnem 01.09.2019.
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ustanovení § 21 zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů

