
                                                                     

                              SENIOR TAXI Rybitví 2022 

Obec Rybitví zavádí od ledna 2022 službu přepravy pro seniory. 

Pro koho je služba určena 

 Pro seniora s trvalým pobytem v Rybitví ve věku 65+ a pro držitele průkazu ZTP nebo ZTP/P 

Na co lze službu využít 

 Pro cestu za lékařem (ošetření, kontroly apod.) či na rehabilitaci.  

 Tato služba nebude poskytována ve čtvrtek a o víkendech (výjimky pouze po tel. domluvě). 

Kolikrát lze službu využít 

 Max. 12 jízd za rok (jednou jízdou se myslí cesta tam a zpět). 

Kolik služba stojí 

 Cena je 12 Kč na 1 km + 120 Kč za hodinu čekání. Účtuje se dle skutečnosti. 

 Do výpočtu ceny je zahrnuto i příjezdových 30 km (Přelouč – Rybitví a zpět) 

Kolik přispěje obec Rybitví 

 Výše příspěvku obce Rybitví na jízdu (tam a zpět) činí 50 % z ceny, ale max. 300 Kč. 

Jak se ke službě přihlásit 

 Souhlas s čerpáním příspěvku vydává Obecní úřad Rybitví, a to formou vydání SENIOR TAXI 

KARTY na jméno žadatele. 

 Platnost SENIOR TAXI KARTY je jeden kalendářní rok nebo 12 jízd. 

Další podmínky čerpání: 

 Senior si službu objednává sám, telefonicky u provozovatele služby. 

 Senior předloží řidiči SENIOR TAXI KARTU, který zkontroluje jméno, bydliště a zaznamená 

celkovou cenu jízdného. 

 Senior uhradí řidiči po ukončení jízdy svůj podíl na jízdném.  

 Na konci roku nebo po vyčerpání limitu jízd musí žadatel odevzdat SENIOR TAXI KARTU na 

Obecním úřadě Rybitví. 

Jak si objednat TAXI 

 Službu provozuje Pavel Peml autoškola ZTP/P, s.r.o. z Přelouče, Pražská 12, 535 01 Přelouč. 

 Telefonické objednání: 774 229 345 nebo 466 953 333 v pondělí až pátek v pracovní době od 

7:00 do 17:00 hodin. 

 Objednání nejpozději 1 týden před plánovanou jízdou. 

Žádosti o SENIOR TAXI KARTU, dotazy, informace, připomínky 

 Obecní úřad Rybitví, Školní 180, 533 54 Rybitví, tel.: 466 680 419 

  mail: podatelna@rybitvi.cz 
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