VYHLÁŠKA
Rady města Plzně č. 21 / 1996
o maximálním tarifu MHD v Plzni od 1. 1. 1997
Rada města Plzně, jako cenový orgán, vydává podle § 45 písmeno 1) zákona o obcích
č.367/1990 Sb. ve znění pozdějších předpisů a podle § 3 zákona č. 526/1990 Sb. o cenách a
části I. písm. b) výměru MF č. 01/1996 o maximálních cenách, které mohou stanovit obce
v ČR svým usnesením č. 573 ze dne 7. listopadu 1996 tuto
obecně

závaznou

vyhlášku

článek 1
Dnem účinnosti se stanovuje nový tarif MHD v Plzni.
článek 2
Maximální jednotlivé jízdné ( plné ) se stanovuje na 6,- Kč.
Maximální jednotlivé jízdné slevové a přepravné zůstává na výši 3,- Kč.
Jednodenní plné se stanovuje na 40,- Kč.
Jednodenní slevové se stanovuje na 20,- Kč.
Týdenní plné se stanovuje na 100,- Kč.
Týdenní slevové se stanovuje na 50,- Kč.
článek 3
Maximální výše předplatného v tarifních skupinách ( v Kč ):
Druh legitimace
Plné
Slevové

měsíční
230
80

čtvrtletní
625
210

pololetní
1150
400

roční
1950
700

článek 4
Ostatní tarifní podmínky a cenové relace nedoznaly s dosud platným tarifem změn.
článek 5
Touto vyhláškou se ruší vyhláška Rady města Plzně č. 10/1995.
článek 6
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1997.

Primátor města Plzně
Zdeněk Prosek v.r.

Náměstek primátora města Plzně
Ing. Zdeněk Grundman v.r.

TARIF MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVY V PLZNI
1.1.1997

platný

od

stanovený vyhláškou Rady města Plzně č. 21/1996 a schváleným usnesením Rady města Plzně č.
573 ze dne 7.11. 1996.
Jednotlivé jízdné

6,- Kč

( místo šestikorunové jízdenky lze označit i jízdenky nižších hodnot vydávaných DPmP
v celkové hodnotě min. 6,- Kč.)
Zlevněné jízdné

3,- Kč

( místo tříkorunové jízdenky lze označit i jízdenky nižších hodnot vydávaných DPmP v celkové
hodnotě min. 3,- Kč).
Jednodenní jízdné plné
Jednodenní jízdné slevové
Týdenní jízdné plné
Týdenní jízdné slevové

40,- Kč
20,- Kč
100,- Kč
50,- Kč

Nárok na přepravu za zlevněné jízdné mají:
- děti od zahájení školní docházky do 16-ti let
- rodič, doprovázející alespoň jedno dítě do 6-ti let
- důchodci do 70-ti let ( tuto skutečnost musí každý cestující prokázat sám )
a to - pobírající starobní důchod ( bez ohledu na jeho výši )
- pobírající plný invalidní důchod
- pobírající vdovský důchod a vdovecký důchod a to od věku 60-ti let
Důchodci, kteří při přepravě použijí bločkové jízdenky 2,- Kč se při kontrole prokazují:
občanským průkazem a
- potvrzením o důchodu z pošty
- průkazkou svazu důchodců
- průkazkou na slevu jízdného vydávanou ČD
- průkazkou na MHD pro důchodce vydanou DPmP ( i bez platné
známky )
Zavazadla, pes
Bezplatná přeprava

3,- Kč
- děti do zahájení povinné školní docházky
- důchodci nad 70 let
- držitelé průkazu ZTP a ZTP+P včetně invalidního vozíku
- osoba ( nebo pes ), jsou-li průvodci držitelů průkazky ZTP+P
- dětský kočárek s dítětem
- vojáci základní služby do hodnosti četaře včetně a občané
vykonávající civilní službu podle zákona FS 18/1992 Sb.
- držitelé Zlaté Jánského plakety na základě průkazky vydané
zdravotním radou okresů Plzeň-město, Plzeň-sever, Plzeň-jih,
Rokycany.
- jedna pojízdná taška nebo zavazadlo do rozměru 25x40x60 cm
- účastníci odboje podle zák. č. 255/46 Sb.
- držitelé průkazů Konfederace politických vězňů

- poslanci parlamentu
- příslušníci Městské policie ve službě ( v uniformě )
- ústavní soudci podle zák. č. 182/93 Sb.
- čs. Svaz bojovníků za svobodu
- příslušníci čsl. obce legionářské s bydlištěm na území města Plzně
a s věkem nad 60 let
- příslušníci Vojenské policie v uniformě ( z Klatov )
- členové - zastupitelé města Plzně a městských obvodů Plzeň 1 - 8
Ceny časových předplatných jízdenek pro MHD v Plzni ( legitimací )
roční
pololetní
230,- Kč

1 950,- Kč
1 150,- Kč

čtvrtletní
měsíční

měsíční zlevněná legitimace
čtvrtletní zlevněná legitimace
pololetní zlevněná legitimace
roční zlevněná legitimace
roční zlevněná legitimace pro bývalé příslušníky PTP ( a jejich manželky )
100,- Kč

625,- Kč

80,- Kč
210,- Kč
400,- Kč
700,- Kč

