
 

Ceník MHD ve Velkém Meziříčí - platnost od 1. září 2018

JEDNOTNÉ JÍZDNÉ V CELÉ SÍTI MHD platba hotově platba kartou

plné obyčejné jízdné 10,- Kč 8,- Kč

cestující od 6 do 18 let, žáci a studenti od 18 do 26 let                          3,- Kč 2,- Kč

pes beze schrány   5,- Kč 4,- Kč

zavazadla      3,- Kč 2,- Kč

Žákovská (adresná, pro žáky základních škol)                                                        měsíční kupon v ceně  50,- Kč 

Studentská (adresná, pro studenty středních a vysokých škol)                              měsíční kupon v ceně  80,- Kč  

Zlevněná (adresná, pro občany v plném invalidním nebo starobním důchodu)   měsíční kupon v ceně 100,- Kč 

Občanská (adresná) měsíční kupon v ceně 200,- Kč 

ČASOVÉ JÍZDENKY (KUPONY) pouze formou adresné odbavovací karty.

Časové jízdenky (kupony) neplatí v linkách příměstské veřejné linkové dopravy

a)      neprokáže-li se cestující na výzvu pověřené osoby platným jízdním dokladem činí výše přirážky 300,- Kč,

b)     neprokáže-li se cestující na výzvu pověřené osoby dokladem o zaplacení dovozného činí výše přirážky 50,- Kč,

c)      pro případ nedodržení přepravního řádu nebo pokynu a příkazu pověřené osoby, znečistění vozidla nebo rušení klidné přepravy cestujících činí výše přirážky 300,-- Kč

Neprokáže-li se cestující platným jízdním dokladem (jízdenkou, předepsaným průkazem, odbavovací kartou) je povinen zaplatit jízdné a přirážku nebo prokázat svoji totožnost. 

U adresných odbavovacích karet je v případě pochybnosti o totožnosti povinen prokázat svoji totožnost nebo bude postupováno podle § 18a odst. 2, písm. d zák. 111/94 Sb. v platném znění. 

Přirážku je povinen zaplatit i v případě nedodržení přepravního řádu nebo pokynu a příkazu pověřené osoby nebo za znečistění vozidla nebo za rušení klidné přepravy cestujících nebo jiné obtěžování cestujících.  

ZDAR, a.s. stanovuje výši přirážek v MHD Velké Meziříčí:

ODBAVOVACÍ KARTY /ČIPOVÉ BEZKONTAKTNÍ/

BEZPLATNÁ PŘEPRAVA

děti do 6 let, dítě v kočárku a to včetně kočárku

držitelé průkazů ZTP a ZTP-P, jejich průvodce, invalidní vozík, taška na kolečkách

držitelé seniorské čipové karty (senioři nad 65 let)

strážník Městské policie Velké Meziříčí ve stejnokroji


