Příloha č. 1 B
Tarif a tarifní zásady při nákupu jednotlivého jízdného ve vozech PMDP, a.s. na území mimo zónu „001 Plzeň“
Článek 1
1. Tento tarif stanovuje maximální ceny jednotlivého jízdného za dopravu osob a zavazadel, a způsob jejich uplatňování
v městské hromadné dopravě, provozované v příměstské oblasti, a doplňuje Nařízení statutárního města Plzně o tarifu
integrované dopravy Plzeňska na území města Plzně a Tarif a tarifní zásady Integrované dopravy Plzeňska.
2. Příměstskou oblastí se pro účely těchto zásad rozumí tarifní zóny mimo zónu 001 Plzeň, obsluhované vozidly PMDP,
a.s., přičemž tyto zóny jsou pro účely těchto zásad považovány za jednu oblast.
3. Tento tarif a tarifní zásady neřeší časové předplatné jízdné v systému IDP.
Článek 2
1. Jízdné a přepravné pro jednotlivou jízdu podle tohoto článku se stanovuje pro dopravu ve vozidlech Plzeňských
městských dopravních podniků, a.s. na území mimo tarifní zónu „001 Plzeň“.
2. Jízdné nepřestupné hrazené v hotovosti u řidiče
20,- Kč
3. Jízdné nepřestupné plnocenné
8,- Kč
4. Jízdné nepřestupné zlevněné
4,- Kč
Jízdné přestupné 30 minut plnocenné
8,- Kč
Jízdné přestupné 30 minut zlevněné 4,- Kč
Jízdné přestupné 60 minut zlevněné 5,- Kč
Jízdné přestupné 60 minut plnocenné
10,- Kč
Jízdné přestupné 180 minut plnocenné
16,- Kč
Jízdné přestupné 180 minut zlevněné 8,- Kč
Jízdné přestupné 24 hodin plnocenné
30,- Kč
Jízdné přestupné 24 hodin zlevněné 15,- Kč
5. Jízdenky pro jednotlivou jízdu podle tohoto článku nejsou jízdním dokladem v IDP.
Článek 3
1. Nárok na přepravu za zlevněné jednotlivé jízdné dle čl. 2 odst.4 mají:
a) děti 6-15 let,
b) rodič, doprovázející alespoň jedno dítě ve věku do šesti let,
c) držitel Plzeňské karty s aktivovaným nárokem na zlevněné jízdné, který pobírá starobní důchod nebo invalidní
důchod pro invaliditu 3. stupně.
2. Přepravné za přepravu psa a přepravné za přepravu zavazadla, s výjimkou jízdního kola se stanovuje ve výši 0,- Kč
Přepravné za přepravu jízdního kola nepřestupné hrazené v hotovosti u řidiče se stanovuje ve výši
20,- Kč
Přepravné za přepravu jízdního kola nepřestupné
8,- Kč
Přepravné za přepravu jízdního kola přestupné 30 minut
8,- Kč
Přepravné za přepravu jízdního kola přestupné 60 minut
10,- Kč
Článek 4
1. Nárok na bezplatnou přepravu mají:
a) děti do 6 let,
b) držitelé průkazu ZTP,
c) držitelé průkazu ZTP/P včetně jejich průvodce nebo vodícího psa, pokud se přepravují současně s tímto držitelem,
včetně invalidního vozíku,
d) osoby, o nichž tak stanoví zákon
e) občané ČR od 70 let nebo osoby s trvalým pobytem v ČR od 70 let
2. Nárok na bezplatné přepravné se stanoví pro případ přepravy:
a) dětského kočárku s dítětem,
b) jednoho páru lyží v obalu,
c) jedné pojízdné tašky nebo zavazadla do rozměru 25x40x60 cm, předmětu tvaru desky do rozměru 5x80x100 cm,
předmětu tvaru válce do délky 150 a průměru 20 cm; přičemž tyto velikosti nesmějí být překročeny ani jedním
rozměrem.
Článek 5
1. Přepravní kontrola prováděná pověřenou osobou dopravce a podrobnosti týkající se prodeje jízdenek se řídí
přepravními podmínkami dopravce.
2. Počátek lhůty, který je vymezen slovem „od“ a údajem věku cestujícího, začíná již počátkem dne, který je dnem
příslušných narozenin. Konec lhůty, který je vymezen slovem „do“ a údajem věku cestujícího, končí uplynutím dne,
který předchází dnu příslušných narozenin.
Článek 6
Tento tarif a tarifní zásady nabývají účinnosti 01.04.2012.

