Příspěvek seniorům starších 65 let a občanům,
držitelům průkazu ZTP a ZTP/P s trvalým pobytem
v Roztokách na dopravu k lékaři

MěÚ Roztoky připomíná všem seniorům starším 65 let s trvalým pobytem v Roztokách a držitelům
průkazu pro zdravotně postiženého bez ohledu na věk, že si mohou na MěÚ požádat o příspěvek na
dopravu k lékaři a do lékárny po Roztokách nebo do Prahy, Velkých Přílep a zpět. K dopravě lze
využít jakoukoliv taxislužbu, vč. dopravní služby pro handicapované.
Výše finančního příspěvku :
-

na jednu jízdu k lékaři a do lékárny po Roztokách 50,- Kč (k lékaři a zpět celkem 100,- Kč)
na jednu jízdu k lékaři do Prahy , Velkých Přílep 100,- Kč (k lékaři a zpět celkem 200,- Kč)
držitelé průkazu ZTP nebo ZTP/P na jednu jízdu po Roztokách k lékaři a do lékárny ve výši
100,- Kč ( k lékaři a zpět celkem 200,- Kč)

Příspěvek bude proplacen po předložení originálu dokladu o zaplacení dopravy (je možné předložit
najednou více nastřádaných účtenek) a vyplnění žádosti. Účtenky je možné předat osobně nebo
prostřednictvím blízké osoby na Městský úřad Roztoky - na odd. sociální a DPS p. Machovi
(220 400 229, mobil 734 446 118). Tento pracovník následně zajistí výplatu příspěvku seniorovi
v pokladně úřadu nebo na uvedený účet. V případě, že má žadatel sníženou pohyblivost, nemůže
sám nebo prostřednictvím blízkých či známých osob předložit doklady na MÚ, prosím kontaktujte
výše uvedeného pracovníka, které po dohodě zajistí sepsání žádosti a realizaci výplaty příspěvku.
Příspěvek od města bude proplacen také při předložení originálu dokladu při využití dopravy pro
handicapované a seniory k lékaři. Tutu službu poskytuje například:
-

HANDICAP TRANSPORT, www.handicap-transport.cz
Karlínské nám. 12, Praha 8 – převoz osob ZTP a ZTP/P
Tel: 602 267 040, Po – čt 7.00 – 16:00 hodin, Pá – 7:00 – 15:00 hodin,
Email: autodoprava.popelar@centrum.cz

-

POHODA TRANSPORT, www.pohodatransport.cz
Družstevní 951, Hostivice
Objednávky se přijímají 3-4 dny předem v době
Od 7.00 – 17:00 hodin pondělí – pátek na dispečinku, tel: 774 888 085
e-mail:info@pohodatransport.cz

TAXISLUŽBA KUŽELKA
Tel: 777 609 491
TAXISLUŽBA BRABENEC
Tel: 777 945 581

Příspěvek na dopravu uskutečněný ve IV: čtvrtletí bude proplacen nejpozději do 15. ledna
následujícího roku.

M. Mach, vedoucí odd. sociální a DPS OVSV

