Místní a časová dostupnost služby
SQSS/11
Domov pro seniory se nachází ve městě Tovačově vzdáleném přibližně 12 km od okresního
města Přerova, 20 km od krajského města Olomouc, 15 km od Prostějova a 24 km od Kroměříže.
Dopravní spojení do Tovačova je velmi dobré, neboť město Tovačov se nachází na několika
hlavních linkových trasách (směr Přerov, Olomouc, Prostějov, Kojetín a Kroměříž). Informace o
dopravním spojení jsou uvedeny v příloze č. 1.
Domov pro seniory je umístěn v centru města Tovačov směrem na Olomouc, nedaleko zámku,
který je dominantou města a současně známou kulturní a historickou památkou.

Areál Domova pro seniory Tovačov tvoří komplex jedno a dvoupatrových budov s půdními
vestavbami, sestavených do tvaru písmene E. Součástí areálu je nádvoří s parkovou úpravou,
sloužící k nerušenému odpočinku. V letech 1996 - 1998 byla provedena kompletní rekonstrukce
objektu a tak je bezbariérový přístup do všech částí domova samozřejmostí. Stejně tak všechny
výtahy a prostory v DS jsou bezbariérové (s výjimkou schodiště).
Letecký snímek DS Tovačov
směr Olomouc

budova DS Tovačov

Tovačovský zámek

směr náměstí

Zařízení je příspěvkovou organizací s regionální působností, zřízenou Olomouckým krajem.
Poskytuje celoročně, nepřetržitě, 2 sociální služby: „domov pro seniory“ a „domov se zvláštním
režimem“.
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Jak se k nám dostanete
Z autobusové zastávky pěšky směrem k zámku (po pravé ruce) rovně Cimburkovou ulicí, kolem
zdravotního střediska (také po pravé ruce) k přechodu pro chodce, který je přímo proti vstupu do
budovy DS. Délka trasy asi 550 m.

červený praporek – DS Tovačov

zelený praporek – restaurace na autobusovém nádraží

Cesta autem:
Příjezd ze směru od Přerova – po příjezdu do Tovačova rovně po ulici Podvalí, na křižovatce
odbočit doprava na Nádražní ulici směr Olomouc, v zatáčce po levé straně je budova domova, po
průjezdu zatáčkou asi po 100 metrech je na levé straně parkoviště DS, případně lze využít
parkoviště u zdravotního střediska (na pravé straně).
Příjezd ze směru od Kojetína a Kroměříže – po příjezdu do Tovačova odbočit doleva na ulici
Podvalí, na křižovatce odbočit doprava na Nádražní ulici směr Olomouc, v zatáčce po levé straně
je budova domova, po průjezdu zatáčkou asi po 100 metrech je na levé straně parkoviště DS,
případně lze využít parkoviště u zdravotního střediska (na pravé straně).
Příjezd ze směru od Olomouce – po příjezdu do Tovačova po Olomoucké ulici stále rovně, kolem
benzínové pumpy (vpravo) a hřbitova (vpravo), před zatáčkou je na pravé straně parkoviště DS u
hlavního vchodu do domova.
Příjezd ze směru od Prostějova – po příjezdu do Tovačova po Prostějovské ulici stále rovně směr
Olomouc, na hlavní křižovatce odbočit doleva na Olomouc, v zatáčce po levé straně je budova
domova, po průjezdu zatáčkou asi po 100 metrech je na levé straně parkoviště DS, případně lze
využít parkoviště u zdravotního střediska (na pravé straně).
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