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Město Cheb 

odbor sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu v Chebu 

 

Ž Á D O S T  

o vydání průkazu SENIOR DOPRAVA CHEB 
 

Jméno žadatele: _________________________________________________________________________ 

 

 

Příjmení žadatele: ________________________________________________________________________ 

 

 

Datum narození: _________________________________________________________________________ 

 

 

Trvalé bydliště: __________________________________________________________________________ 

 

 

Telefon: _______________________________________________________________________________ 

 

 

Držitel ZTP nebo ZTP/P – dospělá osoba, č. průkazu, platnost předložit k ověření: ___________________ 

 

 

Platný občanský průkaz číslo – předložit k ověření: ____________________________________________ 

 

 

Fotografie – rozměr 3,5cm x 4,5 cm – přiložit k žádosti:_________________________________________ 

 

 

Žadatel bere na vědomí podmínky vydání průkazu a podmínky užívání průkazu, které jsou uvedeny 

v příloze žádosti (nedílná součást žádosti).   

 

Žadatel podpisem na žádosti o vydání PRŮKAZU SENIOR DOPRAVA CHEB potvrzuje správnost  

a pravdivost údajů uvedených v žádosti a souhlasí s uvedením svých osobních údajů a fotografie na průkazu.   

 

Žadatel souhlasí, v souladu s ustanovením zákona č. 101/2000 Sb. v souladu s ustanoveními NAŘÍZENÍ 

EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických 

osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 

95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů - dále v textu jen „Nařízení“), se zpracováním osobních 

údajů, kterými jsou v tomto případě:  

jméno, příjmení, datum narození, trvalý pobyt, číslo občanského průkazu popřípadě informace  

o zdravotním stavu žadatele (ZTP/ZTP/P),  

pro účely vyřízení žádosti o vydání průkazu SENIOR DOPRAVA CHEB. Zpracováním osobních údajů se 

dle čl. 4 Nařízení, rozumí jakákoliv operace nebo soubor operací s osobními údaji nebo soubory osobních 

údajů, který je prováděn pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů (shromáždění, zaznamenání, 

uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, 

zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoliv jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz 

nebo zničení). Žadatel prohlašuje, že byl informován o účelu (vyřízení žádosti o vydání průkazu SENIOR 

DOPRAVA CHEB, včetně prověření žadatele zda vůči němu nemá město Cheb neuhrazené pohledávky po 

lhůtě splatnosti) a době zpracování osobních údajů (po dobu vyřizování žádosti, případně platnosti následně 

vydaného průkazu, maximálně po dobu tří měsíců po zániku platnosti předmětného průkazu nebo rozhodnutí 

o jeho nevydání) a dále i o správci – zpracovateli, který bude s osobními údaji nakládat (město Cheb dále 
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Město Cheb 

odbor sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu v Chebu 

 

v textu jen „správce“) i o skutečnosti, že uvedený správce má pověřence pro ochranu osobních údajů (Ing. 

Květa Balgová, e-mail: balgova@cheb.cz, tel.: 354 440 285).  

Tento souhlas byl udělen svobodně a vědomě, po splnění informační povinnosti správcem podle Nařízení. 

Žadatel výslovně souhlasí s tím, že správce si k této záležitosti vyžádá stanoviska ostatních odborů 

a oddělení MěÚ Cheb a souhlasí s tím, aby dotčené odbory informace vyžádané správcem (včetně osobních 

údajů ve výše uvedeném rozsahu a k uvedenému účelu) poskytly.  

Žadatel byl poučen, že může svůj souhlas s poskytnutím osobních údajů odvolat. Odvolání souhlasu musí 

být písemné. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl 

dán před jeho odvoláním. Žadatel bere na vědomí, že odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů 

před rozhodnutím o žádosti způsobí okamžité přerušení řízení o žádosti a bude mít za následek záporné 

vyřízení žádosti, nebo způsobí zánik již vydaného průkazu. V případě nevyřízených závazků žadatele vůči 

správci může být odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů účinné až od okamžiku vyrovnání všech 

závazků. 

 

 

V  Chebu dne: __________________ Podpis žadatele: ____________________  

 

 

 
 

OVĚŘUJE ODBOR SvZ:  

 

 

Datum, podpis a razítko ověřujícího: ________________________  

 

 

 

 
Ověřuje odbor  SvZ:  

1. žadatel je dlužníkem / není dlužníkem města Chebu,  

2. žadatel splňuje / nesplňuje podmínky pro vydání průkazu SENIOR DOPRAVA CHEB. 

 

 

Datum, podpis a razítko ověřujícího:  __________________________ 

 

PŘEVZETÍ PRŮKAZU:  
Svým podpisem stvrzuji převzetí průkazu SENIOR DOPRAVA CHEB č. ______________________včetně 

„podmínek pro vydání a užívání průkazu SENIOR DOPRAVA CHEB“.  

 

 

 

 

Datum:_____________________   Podpis: ___________________  

 

mailto:balgova@cheb.cz
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PŘÍLOHA K ŽÁDOSTI – SENIOR DOPRAVA CHEB 

PODMÍNKY PRO VYDÁNÍ A UŽÍVÁNÍ PRŮKAZU SENIOR DOPRAVA CHEB  

Podmínky pro vydání a užívání průkazu SENIOR DOPRAVA CHEB:  

1. občan má trvalý pobyt v Chebu, vymezen územím města Chebu část – Cheb a s trvalým pobytem 

v okolních lokalitách ve správním obvodu města Chebu (seznam ulic – Příloha č. 1), 

2. není dlužníkem města (ověřuje odbor SvZ),   

3. věková skupina 65+,  

4. dospělá osoba držitel ZTP,  

5. dospělá osoba držitel ZPT/P + 1 osoba jako doprovod zdarma, 

6. žadatel o vydání průkazu podpisem na žádosti stvrdí svůj souhlas se zpracováváním osobních 

údajů pro účely administrace související s průkazem,  

7. průkaz je nepřenosný, platí pouze pro uživatele,  

8. max. 10 jízd v měsíci, kdy se za jednu jízdu považuje jízda jedním směrem (tzn. na místo určení) 

pro držitele průkazů SENIOR DOPRAVA CHEB s trvalým pobytem ve vymezených ulicích 

města Chebu a max. 4 jízdy v měsíci, kdy se za jednu jízdu považuje jízda jedním směrem (tzn. 

na místo určení) pro držitele průkazů SENIOR DOPRAVA CHEB s trvalým pobytem v okolních 

lokalitách ve správním obvodu města Chebu; 

9. občan bude prokazovat průkazem SENIOR DOPRAVA CHEB vydaným Městským úřadem v 

Chebu (odborem sociálních věcí a zdravotnictví);  

10. nedílnou součástí průkazu bude kupon s vyznačením max. počtu jízd a s výčtem vymezených cílů 

jízdy;  

11. pokud držitel průkazu v daném měsíci nepředloží dopravci kupon, nebude moci využít této 

služby; dopravce bude potvrzovat na kuponu jednotlivé jízdy;  

12. počty měsíčních jízd budou „nepřenosné“, tedy nebude možné načítat jízdy do dalšího měsíce;  

13. dopravce zajistí provoz SENIOR DOPRAVA CHEB dle potřeby přepravovaných osob;  

14. dopravce zajistí přepravu přepravovaných osob – držitelů průkazů se sníženou/omezenou 

schopností pohybu vhodným automobilem;  

15. provozní doba SENIOR DOPRAVA CHEB bude v pracovních dnech v pondělí – pátek: 6:30 – 

16:00 hod. a do 18:00 hod. v určené dny přednášek dle harmonogramu ZČU v Plzni, Univerzity 

třetího věku v Chebu od Ekonomické fakulty, ZČU v Chebu, 

16. cena 30 Kč včetně DPH za 1 jízdu pro držitele průkazů SENIOR DOPRAVA CHEB s trvalým 

pobytem ve vymezených ulicích města Chebu (za jednu jízdu se považuje jízda jedním směrem, 

tzn. na místo určení) a cena 50 Kč včetně DPH za 1 jízdu pro držitele průkazů SENIOR 

DOPRAVA CHEB s trvalým pobytem v okolních lokalitách města Chebu (za jednu jízdu se 

považuje jízda jedním směrem, tzn. na místo určení) – ceny hrazeny přepravovanými osobami,  

17. cíle jízdy na území města Cheb: úřady, lékaři, vlakové nádraží a autobusové nádraží, pošty, 

nemocnice, knihovna, AMICA CENTRUM, domovy pro seniory Americká 52 a Mírová 6, domy 

pro seniory a osoby se zdravotním postižením Lesní 33, Dřevařská 13, Dlouhá 10, 12, Fakulta 

ekonomická ZČÚ a  nástupním místem je trvalé bydliště držitele průkazu na vymezeném území 

města Chebu a dále v okolních lokalitách města Chebu (viz příloha č. 1). 

 

Povinnosti držitele průkazu:  

1. pokud držitel průkazu přestane plnit některou z daných podmínek pro jeho vydání (zejména 

změna trvalého pobytu, skončena platnost průkazu ZTP nebo ZTP/P, vznik dluhu vůči městu Cheb), 

je povinen oznámit tuto skutečnost a průkaz vrátit do 8 dnů Městskému úřadu v Chebu, odboru 

sociálních věcí a zdravotnictví, který průkaz vydal,   

2. v případě ztráty či odcizení tuto skutečnost oznámit do 8 dnů Městskému úřadu v Chebu, odboru 

sociálních věcí a zdravotnictví.  
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Příloha č. 1 

Vymezené ulice na 

území města Chebu  

17. listopadu  

26. dubna  

Americká 

Antala Staška  

Ašská   

Bezejmenná  

Bezručova 

Blanická  

Boční   

Boženy Němcová 

Brandlova  

Břehnická  

Březinova  

Březová  

Buková  

Cechovní  

Čapkova  

Dělnická  

Divadelní náměstí 

Dlouhá   

Do Zátiší  

Dobrovského  

Dolnice  

Dolnická 

Dolní  

Domažlická   

Dominikánská  

Dragounská 

Drážní  

Družstevní  

Dřevařská  

Dubová  

Dukelská  

Dvořákova  

Dvůr pod lipami 

Dyleňská  

Evropská  

Františkánské náměstí 

Františkolázeňská 

Goethova  

Gustava Noska 

Hálkova  

Havlíčkova  

Hermannova  

Hornická  

Hradební  

Hrnčířská  

Husova  

Hviezdoslavovo nám. 

Jabloňová  

Jakubská 

Janáčkova  

Jánské náměstí 

Jateční   

Javorová 

Jesenická  

Jiráskova  

Jižní   

Joštova  

Jungmannova  

K Hájům  

K Nábřeží  

K Nemocnici  

K Pomezí  

K Viaduktu  

Kachní kámen  

Kamenná  

Karlova  

Kasární náměstí 

Ke Kaštanům  

Ke Skalce  

Klášterní  

Klášterní mlýn 

Klatovská 

Kollárova  

Kolmá   

Komenského  

Komorní  

Kosmonautů  

Kostelní  

Kostelní náměstí 

Kostelní schody 

Koželužská  

Krátká   

Křižovnická  

Kubelíkova  

Květná   

Lesní   

Libušina  

Lidická  

Lomená  

Máchova  

Májová  

Malé náměstí  

Mánesova  

Maškov  

Matěje Kopeckého 

Mikulášská  

Mírová   

Mlýnská  

Na Červeném vrchu 

Na Hradčanech 

Na Hrázi  

Na Návrší  

Na Nivách  

Na Svahu  

Na Vyhlídce  

Na Výsluní 

Nad Jezem 

Nad Řekou  

náměstí.Baltazara 

Neumanna 

náměstí Krále Jiřího  

z Poděbrad 

náměstí Prokopa Holého 

Nerudova  

Nezvalova  

Nová   

Obětí nacismu  

Obrněné brigády 

Okružní 

Olbrachtova  

Osvobození  

Ovocná  

Palackého  

Pastýřská  

Pekařská  

Pelhřimovská  

Písečná  

Pivovarská  

Pobřežní  

Pod Hvězdárnou 

Pod Rozhlednou 

Pod Věží  

Podhradská 

Polní  

Potoční 

Požárníků  

Pražská  

Provaznická  

Přátelství  

Přemysla Otakara 

Příčná   

Příkopní 

Rhedenská  

Riegerova 

Rohová 

Rokycanská  

Rolnická 

Růžová  

Růžový kopeček 

Sadová   

Severní  

Sládkova 

Slapanská  

Slavice   

Slepá   

Smetanova 

Sokolovská  

Spálená  

Spojovací 

Sportovců  

Stavbařů 

Strmá  

Svatopluka Čecha 

Svobody  

Šeříková  

Šimáčkova  

Školní   

Šlikova 

Šumavská 

Táborská  

Tovární  

Trčky z Lípy  

Trnková 

Tršnická 

Truhlářská  

Třebízského  

Tylova   

Tyršova  

U Hilarie  

U Sídliště  

U Skleníku  

U Stadionu 

U Trati  

U Vlečky  

Údolní   

Úzká   

V Lipách  

V Zahradách  

Václava Kučery 

Valdštejnova  

Vančurova 

Větrná  

Vilová   

Vrázova  

Vrbenského  

Vrchlického  

Wolkerova  

Za Mostní branou 

Za Nádražím  

Zahradní  

Zátiší   

Zelená 

Zemědělská  

Zlatá   

Zlatá Louka  

Ztracená  

Železničářů  

Židovská  

Žižkova  

 

Okolní lokality ve 

správním obvodu města 

Chebu 

 

Bříza 

Cetnov 

Dřenice 

Chlumeček 

Chvoječná 

Dolní Dvory 

Horní Dvory 

Hradiště 

Hrozňatov 

Jindřichov 

Klest 

Komorní Dvůr 

Loužek 

Na Hůrce 

Pelhřimov 

Pod Hůrkou 

Podhoří 

Podhrad 

Skalka (Stein) 

Slapany 

Střížov 

Svatý Kříž 

Tršnice 


