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Podmínky provozování Senior taxi v Holešově 

Služba „Senior taxi“ je zřizována pro občany s trvalým bydlištěm na území Holešova a jeho 

pěti místních částí (Količín, Tučap, Všetuly, Dobrotice a Žopy).  

Služba slouží občanům starším 65 let a držitelům průkazů ZTP a ZTP/P, kterým bude vydáno 

potvrzení o možnosti využití služby pracovníky Odboru sociálních věcí a zdravotnictví při 

MěÚ Holešov, Tovární 1407, Holešov. Potvrzení bude na MěÚ vydáváno po splnění všech 

podmínek a individuálního posouzení v úřední dny, a to v pondělí a ve středu v čase 

9:00-11:00 a 13:00-15:00 hod. Před vyřízením se zájemce o senior taxi objedná u pracovníků 

na tel. čísle 573 521 756 nebo 573 521 893 a domluví si termín a hodinu návštěvy MěÚ 

Holešov.  

K vyřízení je třeba přinést občanský průkaz. V případě osob se zdravotním postižením 

i průkaz ZTP či ZTP/P. Vyřízení průkazu není nijak zpoplatněno. 

Provozní doba senior taxi je pondělí až pátek v čase 6:30-16:30 hod. 

Objednání služby senior taxi proběhne po předchozí domluvě s konkrétním provozovatelem 

taxi služby (Okay Taxi Zezulková Iveta), a to vždy alespoň 1 den předem, do 18 hod. na tel. 

čísle 774 444 755.  

Možnosti využití služby senior taxi: v rámci Holešova a místních částí se jedná o návštěvy 

zdravotnických zařízení (lékaři, poliklinika, …….), lékáren, rehabilitace, pošty, úřadů 

(Městský úřad, Úřad práce a ostatní), sociálních služeb, hřbitova, pošty, kostela, obchodů. 

Podmínky využití služby 

Objednavatel si vždy den dopředu do 18 hod. telefonicky objedná „Senior taxi“ a nahlásí 

počet jízd (zda se jedná o zpáteční jízdu, či jednosměrnou). Podle toho bude také dále cesta 

účtována. Objednání lze u provozovatele taxi služby rušit dle jeho provozní doby. 

Senior může být přepravován max. s jedním doprovodem, který poplatek neplatí. 

Senior může během jednoho kalendářního měsíce uplatnit max. 8 jízd (tzn. 4 jízdy zpáteční). 

Toto bude vždy po každé jízdě evidováno provozovatelem taxi služby v potvrzení, které bude 

vydávat MěÚ Holešov, odbor SVZ. Provozovatel taxi služby bude tato potvrzení vždy jednou 

měsíčně dokládat vedoucí odboru SVZ a následně bude provedeno vyúčtování. 

Ceny, které budou orientačně platné pro seniory (uvedeny za jednu jízdu - zjištěno 

průzkumem trhu, v případě zpáteční jízdy nutno zdvojnásobit) 

- po Holešově……………….. 50 Kč 

- do Všetul……………. 50 – 70 Kč (individuálně dle konkr. místa) 
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- do Dobrotic, do Žop…. 70 Kč 

- do Tučap……………. 80 Kč 

- do Količína…………. 90 Kč 

Ostatní informace 

Každému klientovi bude při převozu poskytován individuální přístup, řidič je instruován, 

jak s lidmi jednat, klientovi pomůže i při nástupu do vozu, výstupu z vozu atp.  

O službě „Senior taxi v Holešově“ jsou občané informováni prostřednictvím měsíčníku 

Holešovsko, na webových stránkách města i na sociálních sítích Holešova (facebook).  

 

V Holešově dne 6. října 2020 

 


