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Kompletní ceník najdete na: www.unikacentrum.cz

Specializovaná individuální doprava v Karviné
pro osoby se zdravotním postižením

Pro koho je služba určena
Specializovanou individuální dopravu 
mohou využívat zdravotně postižení 
občané, kteří jsou držiteli průkazu TP, 
ZTP nebo ZTP/P.

Kde jezdíme
Přeprava je uskutečňována zejména 
na území města Karviná a v přilehlých 
lokalitách.

Čím jezdíme
Přeprava je zajištěna osobním vozem 
Škoda Octavia Combi, který je vyba-
ven speciálními ližinami, díky kterým je 
možné bezpečně naložit i elektrický in-
validní vozík. Klientům při přepravě asi-
stují proškoleni řidiči, kteří jim pomáhají 
při nástupu a výstupu z vozidla, naloží 
a vyloží invalidní vozík a doprovodí kli-
enta od dveří a ke dveřím.

Cena služby
Cena za ujetý 1 km: 15,- Kč 
Minimální sazba za přepravu: 20,-Kč

Cena každé jízdy se odečítá 
z permanentky.

Prodávají se permanentky 
v hodnotě: 300 Kč nebo 500 Kč.

SIDKA



Provozní doba služby
pondělí – pátek 6.30 – 17.00
(mimo státní svátky)

Způsob registrace  
k využívání služby
•  Zájemce o službu je povinen se před 

zahájením využívání služby řádně 
zaregistrovat.

•  Registrace probíhá na adrese: 
UnikaCentrum, z.ú. Žižkova 2379/54a, 
Karviná – Mizerov, (Budova Polikliniky, 
2. patro, recepce Masérského centra)

•  Při registraci je nutno předložit 
průkaz TP, ZTP nebo ZTP/P, vyplnit 
přihlašovací formulář a podepsat souhlas 
s respektováním provozního řádu služby.

•  Registrace je zdarma.
•  Na základě registrace se zájemce o službu 

stává uživatelem služby.

Jak se přeprava objednává
•  Po registraci do služby kontaktujete 

řidiče kdykoliv, kdy si potřebujete 
domluvit přepravu

•  S řidičem si domluvíte konkrétní čas 
a nahlásíte odkud – kam pojedete

•  Doporučujeme volat s dostatečným 
předstihem, abyste měli jistotu, že 
vozidlo bude v požadovaný čas volné.

Kontakty:
Registrace: 724 554 346
Řidiči: 606 777 996

Kde se registrovat:
UnikaCentrum, z,ú.
Žižkova 2379/54a
733 01 Karviná – Mizerov
(Budova Polikliniky, recepce  
Masérského centra, 2. patro)

Službu finančně podporují:

www.unikacentrum.cz


