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TISKOVÁ ZPRÁVA
Mariánskohorský Senior Expres bude jezdit častěji

Oblíbenou službu Senior Expres, kterou na začátku roku 2015 zavedl pro své občany městský 
obvod Mariánské Hory a Hulváky, budou moci senioři starší 65 let a držitelé průkazů ZTP a ZTP/P 
využít v roce 2016 častěji. 

„Od začátku jsme službu nastavili tak, že byla každému cestujícímu k dispozici maximálně třikrát 
za měsíc. Protože se nám ale během prvního roku provozu potvrdilo, že dokážeme uspokojit 
poptávku občanů, aniž by docházelo ke zpoždění nebo jiným organizačním problémům, a řidič 
vozu má ještě dostatečnou časovou rezervu, zvýšili jsme maximální počet jízd jednoho cestujícího 
měsíčně na čtyři,“ uvedla starostka obvodu Liana Janáčková.

Další podmínky využití služby zůstaly zachovány. Cestující musí mít trvalý pobyt na území 
městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, jedna jízda v jednom směru jej vyjde na 20 korun 
a pokud v cíli vyřídí vše, co potřebuje, do 15 minut, může využít dopravu zpět bez úhrady zpáteční 
jízdy. 

„V opačném případě řidič nečeká, ale pokud mu to denní plán jízd umožňuje, po domluvě pro 
cestujícího opět přijede a zaveze jej domů. Taková zpáteční cesta je zpoplatněna stejným 
způsobem jako všechny ostatní,“ doplnila místostarostka Jana Pagáčová s tím, že občané mohou 
s sebou vzít na cestu ještě jednu osobu jako doprovod. Na něj se vztahují stejné platební 
podmínky jako na cestujícího, pouze osoba doprovázející držitele průkazu ZTP a ZTP/P má jízdu 
zdarma. 

Senior Expres mohou obyvatelé obvodu využít v rámci celé Ostravy na dopravu k lékařům, do 
nemocnic, na rehabilitace, úřady a další místa, kam by se prostřednictvím městské hromadné 
dopravy anebo sami dostávali složitě. Služba je k dispozici v pracovních dnech od 7 do 15 hodin 
a objednat jízdu si občané s trvalým bydlištěm v Mariánských Horách a Hulvákách mohou 
v pracovních dnech od 8 do 14 hodin na telefonním čísle 599 459 200 nejpozději 1 den před 
plánovaným výjezdem a nejdříve 3 týdny předem.

„Mariánské Hory a Hulváky byly první městský obvod v Ostravě, který službu zvýhodněné 
přepravy seniorů a zdravotně postižených spoluobčanů s využitím vlastního automobilu a řidiče 
zavedl. Jsme rádi, že jsme inspirovali i kolegy na jiných radnicích v našem městě, a že podobná 
služba bude od nového roku fungovat například ve Slezské Ostravě a v centrálním obvodu,“ 
uzavřela Jana Pagáčová.
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