Příloha Tarifu PID

Příloha 5.
Místní tarify MHD platné v souběhu s Tarifem PID
1. Místní tarify MHD schvalují příslušné samosprávy a vydávají provozovatelé veřejných služeb na linkách, na
kterých je tento tarif uplatňován v souběhu s Tarifem PID.
2. Přeprava zavazadel a psů se řídí obecnými ustanoveními Tarifu PID, není-li stanoveno jinak.
3. Není dovolena kombinace (skládání) jízdného dle místního tarifu MHD a jízdného dle Tarifu PID čl. III.
4. Tarifní kategorie a jejich podmínky platné pro místní tarify MHD:
a) Zvýhodněné jízdné pro děti od 6 do 15 let: Nárok na přepravu za zvýhodněné jízdné začíná dnem
6. narozenin a končí dnem předcházejícím dni 15. narozenin. Děti ve věku od 10 do 15 let prokazují svůj
věk (nárok na zvýhodněné jízdné) průkazem, který vystaví dopravce, případně jiným průkazem ověřeným
razítkem vydavatele, obsahujícím fotografii aktuální podoby, jméno, příjmení a datum narození dítěte.
Průkazy se mezi dopravci navzájem uznávají. Věk dítěte je možno prokázat i platným cestovním pasem
nebo občanským průkazem.
b) Předplatní časové jízdné pro žáky a studenty od 15 do 26 let: Nárok na slevu začíná dnem
15. narozenin a končí ukončením nebo přerušením studia, nejpozději však dnem předcházejícím dni
26. narozenin. Nárok na zvýhodněné předplatní časové jízdné mají žáci a studenti od 15 do 26 let, kteří
plní povinnou školní docházku nebo se soustavně připravují na budoucí povolání ve střední, vyšší
odborné, vysoké nebo speciální škole v denní nebo prezenční formě studia. Nárok na slevu je cestující
povinen prokázat papírovým potvrzením o studiu pro daný školní rok.
c) Případné další tarifní kategorie a jejich podmínky jsou uvedeny v této příloze u příslušného místního tarifu
MHD.
5. Pokud není u některého místního tarifu MHD výslovně stanoveno jinak, jízdné pro jednotlivou jízdu je
nepřestupní, tj. vždy na jednu jízdu daným spojem bez ohledu na vzdálenost, a pozbývá platnosti okamžikem
vystoupení cestujícího z autobusu nebo opuštěním oblasti MHD nebo změnou čísla linky spoje, pro kterou
platí.
6. Stav je platný k datu vydání tohoto Tarifu PID. Úpravy místních tarifů MHD v průběhu provozu nejsou
samostatným důvodem ke změně Tarifu PID, budou však zapracovány do nejbližšího následujícího dodatku
tohoto Tarifu PID.

A) Tarif MHD Kutná Hora
1. Platí na autobusových linkách PID pouze v obvodu města Kutná Hora.
2. Jízdní doklad MHD Kutná Hora pro jednotlivou jízdu je přestupní a má platnost 30 minut od času
vyznačeného na jízdním dokladu při prodeji řidičem z odbavovacího zařízení.
3. Jednotlivé jízdné hrazené u řidiče:
a) Plnocenné jízdné - přestupní................................................................................................................15 Kč

B) Tarif MHD Odolena Voda
1. Platí na autobusových linkách PID pouze na území města Odolena Voda mezi zastávkami:
• Odolena Voda, Dolínek;
• Odolena Voda, Dolínek, Vodolská;
• Odolena Voda, Dolní náměstí;
• Odolena Voda, Ke Stadionu;
• Odolena Voda, Komenského.
2. Neplatí pro cesty z/do zastávky:
• Odolena Voda, Závod.
3. Jednotlivé jízdné nepřestupní:
a) Plnocenné...............................................................................................................................................5 Kč
4. Podmínky tarifních kategorií jsou uvedeny v odst. 4. této přílohy.

C) Tarif MHD Neratovice
1. Platí na autobusových linkách PID pouze na území města Neratovice a obce Libiš. Na lince PID 479 lze provést
odbavení dle tarifu MHD Neratovice i pro cesty přes zastávku Veliká Ves, ale nelze provést odbavení dle tarifu
MHD Neratovice z a do této zastávky.
2. Jednotlivé jízdné nepřestupní:
a) Plnocenné.............................................................................................................................................10 Kč
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D) Tarif MHD Mělník
1. Platí na autobusových linkách PID pouze na území měst Mělník a Liběchov a obce Velký Borek s výjimkou
linek PID 400, 410, 467, 468, 694, 695, 696.
2. Jednotlivé jízdné nepřestupní hrazené v hotovosti:
a) Plnocenné.............................................................................................................................................12 Kč
b) Zvýhodněné pro děti od 6 do 15 let........................................................................................................6 Kč
3. Jednotlivé jízdné nepřestupní hrazené čipovou kartou:
a) Plnocenné...............................................................................................................................................8 Kč
b) Zvýhodněné pro děti od 6 do 15 let........................................................................................................4 Kč
4. Předplatní časové jízdné:
a) Měsíční plnocenné ............................................................................................................................ 320 Kč
b) Měsíční zvýhodněné pro děti od 6 do 15 let ..................................................................................... 160 Kč
c) Měsíční zvýhodněné pro žáky a studenty od 15 do 26 let ................................................................ 160 Kč
5. Přepravné nepřestupní za psa bez schrány, zavazadlo, kočárek bez dítěte:
a) Hrazené v hotovosti..............................................................................................................................12 Kč
b) Hrazené čipovou kartou .........................................................................................................................8 Kč
6. Předplatní časové jízdné je nahrané na čipové kartě s možností volby počátečního dne platnosti v měsíci. Platí
jen v rozsahu dat nahraných na kartě bez možnosti přesahu platnosti.
7. Podmínky tarifních kategorií jsou uvedeny v odst. 4. této přílohy.

E) Tarif MHD Beroun a Králův Dvůr
1. Platí na autobusových linkách PID pouze na území měst Beroun a Králův Dvůr.
2. Jednotlivé jízdné nepřestupní:
a) Plnocenné.............................................................................................................................................14 Kč

F) Tarif MHD Nymburk
1. Platí na autobusových linkách PID pouze na území města Nymburk.
2. Jednotlivé jízdné nepřestupní hrazené v hotovosti (u řidiče) nebo elektronickou peněženkou vydanou
dopravcem OAD Kolín, s. r. o.:
a) Plnocenné.............................................................................................................................................10 Kč

G) Tarif MHD Slaný
1. Platí na autobusových linkách PID pouze na území města Slaný (obvod MHD Slaný, též Zóna MHD Slaný),
tj. katastrální území Slaný, Blahotice, Dolín, Kvíc, Lotouš, Netovice, Otruby, Trpoměchy a Želevčice.
2. Jízdní doklad MHD Slaný pro jednotlivou jízdu a přepravné je přestupní a má platnost 30 minut od času
vyznačeného na jízdním dokladu při prodeji řidičem z odbavovacího zařízení.
3. Jednotlivé jízdné hrazené u řidiče:
a) Plnocenné jízdné – přestupní ...............................................................................................................10 Kč
4. Přepravné hrazené u řidiče:
a) Přepravné za zavazadlo podléhající placení – přestupní ......................................................................6 Kč
b) Přepravné za psa – přestupní ................................................................................................................6 Kč

H) Tarif MHD Hořovice
1. Platí na autobusových linkách PID 531, 548, 643 pouze pro vnitroměstské cesty na území města Hořovice.
2. Pro výhradně vnitroměstské cesty na území města Hořovice je cestujícím poskytována bezplatná přeprava.
Cestující je však povinen při nástupu u řidiče převzít evidenční jízdní doklad, tento doklad uschovat po celou
dobu přepravy a v případě přepravní kontroly jej předložit.
3. Při jiných cestách než vnitroměstských se uplatňují obecné tarifní podmínky dané Tarifem PID. Cestující
jedoucí mimo území města Hořovice nebo přijíždějící do města Hořovice nebo přes město Hořovice projíždějící
nemají nárok na bezplatnou přepravu dle Tarifu MHD Hořovice (jejich cesty nejsou považovány za
vnitroměstské).
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I)

Tarif MHD Benešov
1. Platí na autobusové lince PID 757 pouze pro vnitroměstské cesty na území města Benešov.
2. Pro výhradně vnitroměstské cesty na území města Benešov je cestujícím poskytována bezplatná přeprava.
Cestující je však povinen při nástupu u řidiče převzít evidenční jízdní doklad, tento doklad uschovat po celou
dobu přepravy a v případě přepravní kontroly jej předložit.
3. Při jiných cestách než vnitroměstských se uplatňují obecné tarifní podmínky dané Tarifem PID. Cestující
jedoucí mimo území města Benešov nebo přijíždějící do města Benešov nemají nárok na bezplatnou přepravu
dle Tarifu MHD Benešov (jejich cesty nejsou považovány za vnitroměstské).
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