Přepravní podmínky městské autobusové dopravy – Duchcov
Přepravce: Technické služby města Duchcova, s.r.o.
Dopravce se zavazuje cestujícímu, který řádně zaplatil jízdné dle vyhlášeného tarifu, jenž je vylepen ve vozidle na
lince nebo je k nahlédnutí u řidiče, realizovat jeho přepravu podle přepravního řádu a vyhlášených přepravních
podmínek ze zastávky, na které nastoupil do vozidla, do zastávky určení podle jízdního řádu řádně a včas.
Cestující se přepravní smlouvou (tj. nastoupením do vozidla a zaplacením jízdného - platí i pro cestující
uplatňující nárok na bezplatnou přepravu) zavazuje, že bude při přepravě dodržovat přepravní řád a vyhlášené
přepravní podmínky včetně podmínek stanovených tarifem.
A) Způsob zakoupení jízdního dokladu
1) Cestující zaplatí řidiči jízdné pro jednotlivou jízdu ve výši stanovené tarifem (dopravce zajistí, aby cestující
jízdenku obdržel), přičemž má ve svém vlastním zájmu za povinnost ihned po převzetí jízdního dokladu
překontrolovat správnost všech údajů na dokladu uvedených a jízdenku uschovat nepoškozenou pro možnou
následnou přepravní kontrolu.
V zájmu urychlení odbavování je nutné, aby cestující měl již při nastupování připravená odpovídající platidla
ve výši jízdného.
Cestující má povinnost jízdenku od řidiče odebrat.
2) Cestující uplatňuje právo bezplatné přepravy na základě průkazu vystaveného MÚ Duchcov, držitelé průkazu
ZTP, ZTP-P, protifašistických bojovníků. Tento doklad je cestující povinen předložit k nahlédnutí řidiči ihned
při nástupu do vozidla.
V případě že cestující ve vozidle po započetí přepravy se nemůže přepravní kontrole prokázat platným
jízdním dokladem, je povinen uhradit jízdné v plné výši na stanovené trase a přirážku k jízdnému ve výši
1000,-Kč.
B) Přeprava dětí
Přeprava dětí do šesti let věku bez doprovodu cestujícího staršího deseti let není povolena. Děti až do dovršení
šesti let věku jsou přepravovány bezplatně.
C) Přeprava zavazadel
Jako zavazadlo má cestující právo vzít s sebou věci, které lze bez obtíží a rychle naložit a umístit ve vozidle nebo
zvláštním prostoru pro zavazadla a zvířata, pokud jsou splněny podmínky pro jejich přepravu. Cestující může do
vozidla vzít s sebou nejvýše tři zavazadla o celkové váze do padesáti kilogramů.
Za zavazadla se nepovažují drobné předměty, které je podle potřeby možno držet na klíně nebo v ruce.
Za přepravu zavazadel, jejichž váha přesahuje 25 kg nebo jejich rozměry jsou větší než 40x40x80 cm, za
zavazadla tvaru válce, jehož délka přesahuje 150 cm a průměr 20 cm, nebo tvaru desky, jejíž rozměr přesahuje
5x80x100 cm, zaplatí cestující přepravné podle tarifních podmínek.
Jako zavazadlo může vzít cestující s sebou do vozidla čtyřkolový kočárek, pokud to obsazení vozidla dovoluje. Ve
vozidle může být přepravován pouze jeden čtyřkolový kočárek.
Nepřepravují se zavazadla nebezpečného charakteru - nádoby se stlačeným plynem, žíraviny, kanystry s
hořlavinami a výbušniny.
V případě, že cestující ve vozidle po započetí přepravy nemůže kontrolnímu orgánu předložit doklad o zaplacení
přepravného za zavazadlo, které podléhá odbavení, je povinen uhradit přirážku k jízdném ve výši 50,-Kč.
D) Přeprava zvířat
Cestující smí vzít s sebou do vozidla drobná domácí zvířata, jejichž přeprava není na obtíž ostatním cestujícím a
jsou uzavřena v klecích, koších, nebo v jiných vhodných schránkách s nepropustným dnem.
E) Volně smí být přepravován ve vozidle pouze jeden pes (výjimkou jsou pouze psi doprovázející nevidomé),
který má náhubek a je držen na krátké šňůře. V době zvýšených nároků na přepravu smí řidič psa bez
přepravního boxu odmítnout. Za bezpečné chování psa odpovídá osoba, kterou doprovází. Za jakékoliv zvíře (i
psa) v přepravním boxu, zaplatí cestující přepravné dle platného tarifu.
F) Přeprava jízdních kol
Jízdní kolo je možno přijmout do přepravy pouze se souhlasem řidiče.

G) Vyloučení z přepravy
Vyloučeni z přepravy mohou být osoby podnapilé a osoby, které pro nemoc, mimořádné znečištění oděvu nebo z
jiných důvodů mohou být ostatním cestujícím na obtíž. Dopravce je dále oprávněn vyloučit z přepravy osoby bez
platné jízdenky, osoby které ohrožují bezpečnost provozu a osoby, které přes upozornění oprávněného
pracovníka nedodržují ustanovení přepravního řádu. K přepravě se nepřipustí osoby, které mají obuty kolečkové
brusle. Cestující, který byl z přepravy vyloučen, nemá nárok na vrácení jízdného.
Přepravce je povinen starat se ve spolupráci s cestujícími o jejich pohodlnou přepravu a zajišťovat bezpečnost
cestujících a pořádek ve vozidle. Dopravce je povinen vyvinout veškeré úsilí k dodržování platných jízdních řádů.
Na žádost cestujícího je dopravce povinen zpoždění delší než 15 minut cestujícímu písemně potvrdit v jeho cílové
zastávce.
Přepravce: Technické služby města Duchcova, s.r.o. Bezručova 28, 419 01 Duchcov
Schválil: odbor MHaI MU Duchcov

Tarifní podmínky městské autobusové dopravy Duchcov platné od

14.12.2014

Tarif je nepřestupný. Jízdné se platí v hotovosti řidiči při nástupu do vozidla. Jízdné je jednotné bez
ohledu na projetou vzdálenost, nebo dobu přepravy. Platným dokladem je jízdenka s datem prodeje.
Jednotlivé jízdné:
 Plné jízdné - osoby od 15 do 70 let
 děti od 6 do 15 let

9,-Kč
7,-Kč

Přepravné:
 zavazadla o rozměrech nad 80x40x40 cm
 pes, kočárek bez dítěte

7,-Kč
7,-Kč

Zdarma:
 děti do 6 let
 držitelé průkazu ZTP a ZTP-P včetně průvodce a psa
 dětský kočárek s dítětem
 zavazadla neuvedená v oddílu B
 osoby nad 70 let, prokáží-li se při nástupu průkazkou vystavenou dopravcem
 držitelé průkazu Svazu protifašistických bojovníků
Tarify jízdného schválila RM usnesením č.668/11 dne 15.12.2011

V Duchcově 10.12.2014
Technické služby města Duchcova, s.r.o.

