Nařízení statutárního města Plzně č. 7/2018
Rada města Plzně svým usnesením č. 756 ze dne 28.6.2018 schválila podle § 4a odst. 1 písm. a)
zákona České národní rady č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve
znění pozdějších předpisů, a v souladu s výměrem Ministerstva financí České republiky č. 01/2018,
kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami, v platném znění, a v souladu s § 11 zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, toto nařízení obce:
O ZMĚNÁCH A DOPLNĚNÍ NAŘÍZENÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA PLZNĚ Č. 3/2016
O TARIFU INTEGROVANÉ DOPRAVY PLZEŇSKA NA ÚZEMÍ MĚSTA PLZNĚ
Článek 1
Nařízení statutárního města Plzně č. 3/2016 O TARIFU INTEGROVANÉ DOPRAVY PLZEŇSKA
NA ÚZEMÍ MĚSTA PLZNĚ, ve znění nařízení statutárního města Plzně č. 1/2017, č. 3/2017 a č.
1/2018, se mění a doplňuje takto:
1. V Článku 2 odstavec 8 včetně poznámky pod čarou 1a zní
„(8) Nárok na přepravu za zlevněné jízdné dle odst. 4 a 7 tohoto článku mají:
a) děti od 6 do 15 let, pokud nemají nárok na bezplatnou přepravu dle čl. 5,
b) rodič, doprovázející alespoň jedno dítě ve věku do šesti let,
c) držitel Plzeňské karty, který pobírá starobní důchod nebo invalidní důchod pro
invaliditu 3. stupně 1a, s tím, že tento nárok vzniká jeho aktivací na Plzeňské kartě.
__________
1a
Např. zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění. “
2. V Článku 3 odstavec 3 včetně poznámek pod čarou 1a, 2, 3, 4, 4a, 4b, 4c a 4d zní:
„(3) Nárok na zlevněnou časovou předplatnou jízdenku (úroveň 50%) dle čl. 3 odst. 2 mají:
a) žáci 2 a studenti 3 od 15 do 26 let 4, jsou-li žáky nebo studenty od 15 do 26 let k
počátku platnosti časové předplatné jízdenky,
b) osoby do 70 let pobírající starobní důchod nebo invalidní důchod pro invaliditu 3.
stupně 1a,
c) osoby pobírající peněžitou pomoc v mateřství 4a nebo rodičovský příspěvek 4b,
pobírají-li peněžitou pomoc v mateřství nebo rodičovský příspěvek k počátku
platnosti časové předplatné jízdenky, nebo osoby na mateřské či rodičovské
dovolené 4c, jsou-li na mateřské či rodičovské dovolené k počátku platnosti časové
předplatné jízdenky,
d) osoby, kterým bylo vydáno osvědčení válečného veterána podle zvláštních předpisů
4d
.
__________
1a

Např. zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění.
Žákem se rozumí žák základních a středních škol zřízených podle zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon.
3
Studentem se rozumí žák středních škol starší 15 let a student vysoké školy zřízené podle zákona č. 111/1998 Sb.,
o vysokých školách.
4
§ 11 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, při splnění podmínek uvedených v § 12, 13 a 14.
4a
Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů.
4b
Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů.
4c
Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.
4d
Zákon č. 170/2002 Sb., o válečných veteránech, ve znění pozdějších předpisů. “
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3. V Článku 3 se odstavce 4 a 5 zrušují.
Dosavadní odstavce 6 a 7 se označují jako odstavce 4 a 5.
4. V Článku 5 odstavci 1 se na konci písm. g) tečka nahrazuje čárkou a za písm. g) se doplňuje
nové písm. h), které zní:
„h)

držitel Plzeňské karty ve věku od 6 do 15 let, s tím, že tento nárok vzniká jeho aktivací
na Plzeňské kartě.“

5. V Článku 6 odstavec 1 včetně poznámky pod čarou č. 6 zní:
„(1) Přepravní kontrola prováděná pověřenou osobou dopravce a podrobnosti týkající se
prodeje jízdenek, příplatků a místenek se řídí přepravními podmínkami dopravce. 6
Cestující při přepravní kontrole prokazuje nárok:
a) na přepravu za zlevněné jízdné dle čl. 2 odst. 8 písm. c) předložením Plzeňské karty
s aktivovaným nárokem na přepravu za zlevněné jízdné dle čl. 2 odst. 8 písm. c),
b) na přepravu za předplatné předložením Plzeňské karty s aktivovaným předplatným,
c) na bezplatnou přepravu dle čl. 5 odst. 1 písm. d), f), h) předložením Plzeňské karty s
aktivovaným nárokem na bezplatnou přepravu dle čl. 5 odst. 1 písm. d), f), h).
_____________
6
§ 7 vyhlášky č. 175/2000 Sb., o přepravním řádu pro veřejnou drážní a silniční osobní dopravu.“

6. Příloha č. 3 se zrušuje.
Článek 2
Závěrečné ustanovení
Toto nařízení nabývá účinnosti 1. 9. 2018.
Martin Zrzavecký
primátor města

Ing. Petr Náhlík
náměstek primátora
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