
Smluvní přepravní podmínky MHD Hranice od 15.12.2019

Přehled o uplatňování jízdného a dovozného v MHD Hranice.  Ceny jsou včetně druhé snížené
sazby DPH. Přeprava osob na linkách MHD (s vydanou licencí od města Hranice) v zóně 61 je
pro všechny kategorie cestujících bezplatná. Na linkách MHD je stanoveno dovozné za přepravu
nadrozměrných zavazadel a za psa.

Jednotlivé dovozné v MHD Hranice (pro linky MHD)

Položka Dovozné zavazadlo Dovozné pes

Cena: 4 Kč 4 Kč

Doba platnosti: 40/60 min 40/60 min

Prodej jízdenky v: autobus MHD autobus MHD

Bezplatná přeprava na linkách MHD nezakládá právo k bezplatné přepravě na příměstských linkách
vedených zónou 61 s výjimkou Seniorů 65+ za dále uvedených podmínek. Senioři 65+ si mohou
u řidiče na libovolné lince MHD vyžádat vydání časové roční jízdenky s nulovou hodnotou pro
zónu 61.  Podmínkou pro  její  vydání  je  předložení  buď průkazu  IDSOK nebo průkazu  občana
Evropské unie (občanského průkazu) nebo cestovního pasu nebo jiného úředně vydaného platného
identifikačního  osobního  dokladu,  který  obsahuje  fotografii  nebo  digitální  zpracování  podoby,
jméno a příjmení a datum narození. Tato roční jízdenka spolu s příslušným průkazem opravňuje
Seniory 65+ v době své platnosti i k přepravě příměstskými linkami uvnitř zóny 61; neopravňuje
však k dokoupení potřebných zón při cestách mimo zónu 61 (a zpět z ostatních zón do zóny 61).

Kromě Seniorů  65+ (s  výše  zmíněnou  roční  jízdenkou  a  příslušným průkazem) mohou  ostatní
kategorie  cestujících  použít  příměstské  linky  v  zóně  61  jen  na  základě  zakoupeného  jízdního
dokladu, zpravidla u řidiče příměstské linky.

Jízdenky se zónou 61 za dovozné za zavazadlo nebo psa jsou v rámci své časové platnosti v zóně 61
navzájem přestupné  mezi  linkami  MHD a  vozidly  příměstské  dopravy  (nerozhoduje,  zda  byly
koupeny na lince MHD nebo ve vozidle příměstské dopravy).

Dovozné za přepravu zavazadel v MHD Hranice:
1. zavazadla o rozměrech větších než 30 x 40 x 60 cm, tvaru válce přesahující délku 150 cm

a průměr  10  cm,  tvaru  desky přesahující  rozměry 80 x  100 x  5  cm (byť  jen  v jednom
z uvedených rozměrů u všech zavazadel), dětský kočárek bez dítěte, zavazadla s hmotností
nad 25 kg, drobná zvířata ve schráně, jejíž rozměry jsou větší než 30 x 40 x 60 cm,

2. pes bez schrány (s výjimkou vodicího psa nevidomého)

Bezplatná přeprava zavazadel v MHD Hranice:
1. ruční zavazadla, tj. zavazadla nepřesahující ani jeden z rozměrů uvedených v předchozím

bodě, dětský kočárek s dítětem, resp. pro spolucestující dítě,
2. dětské kočárky pro děti, které jsou držiteli průkazu ZTP nebo ZTP/P a vozíky pro invalidy,

držitele průkazu ZTP nebo ZTP/P (u ČD neplatí pro držitele průkazu ZTP),
3. nákupní tašky na kolečkách,
4. jeden pár lyží s holemi, snowboard, sáně a boby,
5. zavazadla držitele průkazu ZTP nebo ZTP/P, která nepřesahují rozměry povolené

k přepravě, u ČD však platí TR 10. Toto ustanovení se nevztahuje na přepravu kol.


