
   

702 266 763  

Město Rýmařov nabízí občanům pro využití k dopravě na vybraná místa ve městě 

službu SeniorTAXI (dále jen „Služba“) 

Nárok na službu má:  

Občan s trvalým pobytem v Rýmařově a jeho částech (Harrachov, Ondřejov, 

Jamartice, Stránské, Edrovice a Janovice), který dovršil 70 let nebo je držitelem 

průkazu ZTP, ZTP/P (dále jen „Senior“). 

Služba bude poskytována:  

• držiteli průkazu SeniorTAXI vystaveného městem Rýmařov* 

• pouze na území města Rýmařov včetně místních částí - Harrachov, 

Edrovice, Janovice, Jamartice, Ondřejov a Stránské  

• na předem určená níže uvedená stanoviště** 

• každý pracovní den od 6:30 do 15:00 hodin 

• maximální počet jízd pro jednoho Seniora je šest (6) jízd měsíčně 

v jednom směru 

**Určená stanoviště: 

- autobusové a vlakové zastávky 

- hřbitov Rýmařov, Jamartice, Janovice 

- Městská knihovna Rýmařov 

- Středisko volného času 

- Základní umělecká škola 

- kostel, kaple 

- Diakonie ČCE  

- Česká pošta 

- Česká spořitelna 

- Komerční banka 

- Městský úřad Rýmařov 

- Úřad práce 

- Podhorská nemocnice 

- Rehabilitační středisko 

- Ordinace praktických lékařů 

- lékárny 



 

*O průkaz může Senior požádat na odboru sociálních věcí Městského úřadu 

Rýmařov, na adrese 8. května 48 (první patro). Při podání žádosti předloží 

občanský průkaz, případně  průkaz ZTP nebo ZTP/P. 

Senior se přepravci prokáže průkazem SeniorTAXI a zaplatí přepravci při 

nástupu částku 20 Kč při dopravě po Rýmařově, případně 25 Kč, pokud senior 

nastupuje (vystupuje) v místních částech.  

Senior může být přepravován s jednou doprovázející osobou, která již za službu 

neplatí (neprokazuje se přepravci).  

Přepravce je povinen umožnit seniorovi přepravu menších břemen, 

spoluzavazadel a invalidních vozíků. 

Přepravce má právo odmítnout poskytnout službu seniorovi, který je pod vlivem 

alkoholu nebo znečištěný. 

U osob mladších 70 let platnost průkazu SeniorTAXI trvá po dobu platnosti 

průkazu ZTP, ZTP/P. 

 

Objednat SeniorTAXI je třeba pracovní den přede dnem, 

v němž senior požaduje přepravu, na telefonním čísle: 

702 266 763 
 

 

 


