
- 1 - 
 

M Ě S T O  M I L E V S K O  
nám. E. Beneše 420, 399 01 Milevsko 

 

Č. jednací: MM 48904/2018 

 

Pravidla vydávání kupónů na bezplatnou přepravu občanů města Milevska nad 70 let věku 

v rámci sociálních služeb poskytovaných Sociálními službami Města Milevska, 

příspěvkovou organizací 

(dále jen „Pravidla“) 

 

1. Město Milevsko (dále jen „město“) vydá prostřednictvím odboru sociálních věcí 

Městského úřadu Milevsko (dále jen „odbor sociálních věcí“) občanovi města Milevska 

nad 70 let věku (dále jen „občan“) jedenkrát ročně 24 kupónů na bezplatnou přepravu 

prostřednictvím vozidla Sociálních služeb Města Milevska, příspěvkové organizace (dále 

jen „SSMM“).  Nezbytnou podmínkou pro vydání kupónů je platná Smlouva o 

poskytování sociální služby (pečovatelská služba, odlehčovací služby, domovy pro 

seniory) uzavřená mezi občanem a SSMM. 

2. Kupóny jsou vydány na základě písemné žádosti občana, jejíž součástí jsou tato Pravidla. 

Písemná akceptace Pravidel je podmínkou pro vydání kupónů. K žádosti o vydání kupónů 

je nutné doložit občanský průkaz a platnou Smlouvu o poskytování sociální služby 

(pečovatelská služba, odlehčovací služby, domovy pro seniory) uzavřenou mezi občanem 

a SSMM.  

3. Vydání kupónů je možné pouze do vlastních rukou občana.  

4. Kupóny se nevydávají zpětně (za předchozí kalendářní rok) ani dopředu (na následující 

kalendářní rok).  

5. Kupóny lze využít pouze po dobu jejich platnosti (1 rok od data vydání), platnosti 

Smlouvy  

o poskytování sociální služby (pečovatelská služba, odlehčovací služby, domovy pro 

seniory) a po dobu trvalého pobytu na území města a jeho místních částí.  

6. Kupóny jsou nepřenosné, lze je využít v časových intervalech určených SSMM, a to na 

základě předchozí telefonické nebo osobní domluvy se zaměstnanci SSMM.  

7. Kupóny jsou platné pouze pro přepravu v rámci města a jeho místních částí. 

8. Vydání kupónů je možné v případě, že občan ve stejném kalendářním roce neuplatnil 

nárok na vydání nebo dobití bezkontaktní čipové karty, která je vydávána a dobíjena 

v souladu s Pravidly vydávání a dobíjení bezkontaktní čipové karty pro přepravu občanů 

města Milevska nad 70 let věku.  

9. V případě, že občan ve stejném kalendářním roce uplatnil nárok na vydání nebo dobití 

bezkontaktní čipové karty, má nárok na vydání kupónů pouze v případě, že bezkontaktní 

čipovou kartu městu prostřednictvím odboru sociálních věcí vrátí. Kupóny jsou pak 

vydány poměrnou částí podle zjištěného zůstatku kreditu jízdného na bezkontaktní 
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čipové kartě. Maximální počet kupónů je stanoven v bodě 1 těchto Pravidel. Takovou 

změnu však lze učinit maximálně jedenkrát za kalendářní rok.  

10. V případě ztráty nebo odcizení vydaných kupónů není jejich náhrada možná.   

11. V případě ukončení platnosti Smlouvy o poskytování sociální služby (pečovatelská služba, 

odlehčovací služby, domovy pro seniory) je občan povinen tuto skutečnost městu 

prostřednictvím odboru sociálních věcí oznámit a nepoužité kupóny městu 

prostřednictvím odboru sociálních věcí vrátit. Totéž platí v případě, že občan přestane 

mít trvalý pobyt na území města nebo jeho místních částí.  

12. Dosáhne-li občan 70 let věku v průběhu kalendářního roku, náleží mu na daný kalendářní 

rok plný počet kupónů uvedený v bodě 1 těchto Pravidel. Obdobně se postupuje 

v případě změny trvalého pobytu na území města.  

 

Tato Pravidla vydávání kupónů na bezplatnou přepravu občanů města Milevska nad 70 let 

věku v rámci sociálních služeb poskytovaných Sociálními službami Města Milevska, 

příspěvkovou organizací, byla schválena usnesením rady města č. 453/18 ze dne 17.12.2018 

a jsou platná od 01.01.2019.  

 

 

 

 

 

 

---------------------------------------- 

Ing. Ivan Radosta v. r. 

starosta města  

 


