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Žádost o vydání průkazu opravňujícího využívat službu  

ČESKOBRODSKÁ DOPRAVA PRO SENIORY 
 

Evidenční číslo 
průkazu: 

 

Jméno a příjmení 
žadatele: 

 

Bydliště:  
 

Datum narození: 
 

 

Telefonní číslo: 
 

 

Důvod vydání 
průkazu: 

Dosažení věku 65+  
 

ZTP, ZTP/P 
Číslo průkazu ZTP, ZTP/P platnost od – do: 

 
……………………………………………………………….. 

 
Při přepravě 
používám 
(zakroužkujte 
odpovídající 
možnost)   

a) mechanický vozík  

b) chodítko 

c) vodícího nebo asistenčního psa 

d) jiné (uveďte) 

 
Svým podpisem prohlašuji a stvrzuji, že výše uvedené údaje jsou pravdivé a úplné a že jsem 
byl/byla seznámen/a s podmínkami pro využívání služby Českobrodská doprava pro seniory. 
 
 
 
 
V Českém Brodě, dne ………………………………. Podpis žadatele ………………………………………… 
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Převzetí průkazu opravňujícího využívat službu  
ČESKOBRODSKÁ DOPRAVA PRO SENIORY 

 
Svým podpisem potvrzuji osobní převzetí průkazu opravňujícího využívat službu ČESKOBRODSKÁ 
DOPRAVA PRO SENIORY (dále jen „průkaz“) vydaného odborem sociálních věcí města Český Brod. 

Evidenční číslo průkazu:…………….. 
 
Prohlašuji, že převzatý průkaz budu používat výhradně pro svou vlastní potřebu. V opačném 
případě beru na vědomí, že mi nebude umožněno další využívání služby.  
Po zániku nároku na tuto službu je nutné průkaz odevzdat zpět na odbor sociálních věcí města 
Český Brod.  
V případě ztráty průkazu a za podmínky trvajícího nároku na službu lze požádat odbor sociálních 
věcí města Český Brod o vydání nového průkazu. 
 
 
V Českém Brodě, dne ………………………………. Podpis žadatele …………………………………………. 
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