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1
NA¤ÍZENÍ

Stfiedoãeského kraje ã. 1/2012
ze dne 21. 12. 2011,

o zfiízení pfiírodní rezervace Vr‰ky pod ·piãákem

Rada Stfiedoãeského kraje jako orgán pfiíslu‰n˘ po-
dle § 7 a § 59 odst. 1 písm. k) zákona ã. 129/2000 Sb.,
o krajích (krajské zfiízení), ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ,
podle § 33 a § 77a odst. 2 zákona ã. 114/1992 Sb., o ochra-
nû pfiírody a krajiny, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ (dále
jen „zákon ã. 114/1992 Sb.“), vydává toto nafiízení:

âl. 1
Vymezení pfiírodní rezervace a její poslání

(1) Zfiizuje se pfiírodní rezervace Vr‰ky pod ·piãá-
kem (dále jen „pfiírodní rezervace“).

(2) Pfiírodní rezervace se rozkládá v okrese Praha-
-v˘chod v katastrálním území Odolena Voda. Hranice
pfiírodní rezervace se stanovují uzavfien˘mi geometric-
k˘mi obrazci s pfiím˘mi stranami, jejichÏ vrcholy jsou
urãeny soufiadnicemi udan˘mi v jednotné trigonometric-
ké síti katastrální1). Seznamy soufiadnic uzavfien˘ch geo-
metrick˘ch obrazcÛ a jejich jednotliv˘ch vrcholÛ uspofiá-
dan˘ch tak, jak jdou v obrazcích za sebou, jsou obsaÏeny
v pfiíloze ã. 1 k tomuto nafiízení.

(3) Celková v˘mûra pfiírodní rezervace bez ochran-
ného pásma ãiní 6,67 ha. Orientaãní grafické znázornûní
se zákresem hranic pfiírodní rezervace je obsaÏeno v pfií-
loze ã. 2 k tomuto nafiízení.

(4) Pfiedmûtem ochrany pfiírodní rezervace jsou spo-
leãenstva teplomiln˘ch trávníkÛ a skalních v˘chozÛ s v˘-
skytem vzácn˘ch a ohroÏen˘ch druhÛ rostlin a ÏivoãichÛ.

âl. 2
BliÏ‰í ochranné podmínky

(1) Podle § 44 odst. 3 zákona ã. 114/1992 Sb. se vyme-
zují následující ãinnosti a zásahy, které jsou vázány na
pfiedchozí souhlas Krajského úfiadu Stfiedoãeského kraje:

a) provádût vodohospodáfiské úpravy,
b) mûnit plochy, kultury pozemkÛ a zpÛsob jejich

vyuÏití,

c) zavádût intenzivní chovy zvûfie,
d) tábofiit a rozdûlávat oheÀ,
e) pofiádat hromadnû organizované sportovní nebo

spoleãenské akce,
f) pfiisévat kulturní trávy,
g) stavût, rekonstruovat a pfiemisÈovat myslivecká

zafiízení v‰eho druhu.

(2) Souhlasem vydan˘m podle ãlánku 2 odstavce 1
tohoto nafiízení nejsou dotãena ustanovení zvlá‰tních
zákonÛ.

âl. 3
Ochranné pásmo

(1) Ochranné pásmo pfiírodní rezervace se rozkládá
v okrese Praha-v˘chod v katastrálním území Odolena
Voda a je ve smyslu § 37 odst. 1 zákona ã. 114/1992 Sb.
stanoveno uzavfien˘m geometrick˘m obrazcem s pfiím˘-
mi stranami, jehoÏ vrcholy jsou urãeny soufiadnicemi
udan˘mi v jednotné trigonometrické síti katastrální2).
Seznamy soufiadnic uzavfieného geometrického obrazce
a jeho jednotliv˘ch vrcholÛ uspofiádan˘ch tak, jak jdou
v obrazci za sebou, jsou obsaÏeny v pfiíloze ã. 1 k tomuto
nafiízení.

(2) Celková v˘mûra ochranného pásma pfiírodní re-
zervace ãiní 11,53 ha. Orientaãní grafické znázornûní se
zákresem hranic ochranného pásma pfiírodní rezervace
je obsaÏeno v pfiíloze ã. 2 k tomuto nafiízení.

(3) V ochranném pásmu je k ãinnostem vymezen˘m
v § 37 odst. 2 zákona ã. 114/1992 Sb. nezbytn˘ písemn˘
souhlas Krajského úfiadu Stfiedoãeského kraje.

âl. 4
Závûreãná ustanovení

(1) Toto nafiízení je uloÏeno u Krajského úfiadu Stfie-
doãeského kraje – Odboru Ïivotního prostfiedí a zemû-
dûlství, u Mûstského úfiadu mûsta Odolena Voda

1) Nafiízení vlády ã. 430/2006 Sb., o stanovení geodetick˘ch referenãních systémÛ a státních mapov˘ch dûl závazn˘ch na území státu a zásadách jejich
pouÏívání, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ.

2) Nafiízení vlády ã. 430/2006 Sb., o stanovení geodetick˘ch referenãních systémÛ a státních mapov˘ch dûl závazn˘ch na území státu a zásadách jejich
pouÏívání, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ.
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a u Agentury ochrany pfiírody a krajiny âeské republiky,
povûfiené vedením ústfiedního seznamu ochrany pfiírody
podle § 5 odst. 4 vyhlá‰ky ã. 64/2011 Sb., o plánech péãe,
podkladech k vyhla‰ování, evidenci a oznaãování chrá-
nûn˘ch území.

(2) Poru‰ení povinností stanoven˘ch tímto nafiíze-
ním lze postihnout jako pfiestupek nebo jako jin˘ správ-
ní delikt podle zvlá‰tních právních pfiedpisÛ3).

(3) Souhlas s v˘konem ãinností a zásahÛ v pfiírodní
rezervaci, uveden˘ch v ãl. 2 a 3 tohoto nafiízení, vydávan˘

jako podklad pro rozhodnutí podle zvlá‰tního právního
pfiedpisu, je závazn˘m stanoviskem podle správního
fiádu4).

(4) Toto nafiízení bylo vydáno usnesením Rady Stfie-
doãeského kraje ã. 035-47/2011/RK ze dne 21. 12. 2011
a nab˘vá úãinnosti patnáct˘m dnem následujícím po dni
jeho vyhlá‰ení ve Vûstníku právních pfiedpisÛ Stfiedoães-
kého kraje.

MUDr. David Rath v. r.
hejtman

Ing. Milo‰ Petera v. r.
námûstek hejtmana

3) § 45 zákona ã. 200/1990 Sb., o pfiestupcích, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ.
§ 11 zákona ã. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zfiízení), ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ.
§ 87 a § 88 zákona ã. 114/1992 Sb., o ochranû pfiírody a krajiny, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ.

4) § 149 zákona ã. 500/2004 Sb., správní fiád, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ.



âástka 1/2012 Vûstník právních pfiedpisÛ Stfiedoãeského kraje Strana 4

Pfiíloha ã. 1
k nafiízení Stfiedoãeského kraje ã. 1/2012

Seznam soufiadnic (S-JTSK) jednotliv˘ch vrcholÛ geometrick˘ch obrazcÛ,
kter˘mi jsou stanoveny hranice pfiírodní rezervace Vr‰ky pod ·piãákem.
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Seznam soufiadnic (S-JTSK) jednotliv˘ch vrcholÛ geometrick˘ch obrazcÛ,
kter˘mi je stanovena hranice ochranného pásma pfiírodní rezervace Vr‰ky pod ·piãákem.
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Pfiíloha ã. 2
k nafiízení Stfiedoãeského kraje ã. 1/2012
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2
NA¤ÍZENÍ

Stfiedoãeského kraje ã. 2/2012
ze dne 21. 12. 2011,

o zfiízení pfiírodní památky Zámeck˘ park Liblice

Rada Stfiedoãeského kraje jako orgán pfiíslu‰n˘ po-
dle § 7 a § 59 odst. 1 písm. k) zákona ã. 129/2000 Sb., o kra-
jích (krajské zfiízení), ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ, podle
§ 36, § 45c odst. 4 a § 77a odst. 2 zákona ã. 114/1992 Sb.,
o ochranû pfiírody a krajiny, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ
(dále jen „zákon ã. 114/1992 Sb.“), k zaji‰tûní udrÏení
pfiíznivého stavu pfiedmûtu ochrany evropsky v˘znamné
lokality Zámeck˘ park Liblice (kód lokality CZ0210008)1),
vydává toto nafiízení:

âl. 1
Vymezení evropsky v˘znamné lokality a její poslání

(1) Zfiizuje se pfiírodní památka Zámeck˘ park Lib-
lice (dále jen „pfiírodní památka“), kterou se vymezuje
stejnojmenná evropsky v˘znamná lokalita.

(2) Pfiírodní památka se rozkládá v okrese Mûlník
v katastrálním území Liblice. Hranice pfiírodní památky
se stanovují uzavfien˘m geometrick˘m obrazcem s pfií-
m˘mi stranami, jehoÏ vrcholy jsou urãeny soufiadnicemi
udan˘mi v jednotné trigonometrické síti katastrální2).
Seznamy soufiadnic uzavfieného geometrického obrazce
a jeho jednotliv˘ch vrcholÛ jsou uspofiádány tak, jak jdou
v obrazci za sebou a jsou obsaÏeny v pfiíloze ã. 1 k tomu-
to nafiízení.

(3) Celková v˘mûra pfiírodní památky bez ochranné-
ho pásma ãiní 33,48 ha. Orientaãní grafické znázornûní
se zákresem hranic pfiírodní památky je obsaÏeno v pfií-
loze ã. 2 k tomuto nafiízení.

(4) Pfiedmûtem ochrany v lokalitû celé pfiírodní pa-
mátky jsou bezkolencové louky na vápnit˘ch, ra‰elin-
n˘ch nebo hlinito-jílovit˘ch pÛdách, extenzivní seãené
louky níÏin aÏ podhÛfií, Zásaditá a pfiechodová slatini‰tû,
smí‰ené luÏní lesy s dubem letním, jilmem vazem, jilmem
habrolist˘m, jasanem ztepil˘m a zvlá‰tû chránûné druhy
rostlin a ÏivoãichÛ vázané na jmenovaná stanovi‰tû.

âl. 2
BliÏ‰í ochranné podmínky

(1) Podle § 44 odst. 3 zákona ã. 114/1992 Sb. se vyme-
zují následující ãinnosti a zásahy, které jsou vázány na
pfiedchozí souhlas Krajského úfiadu Stfiedoãeského kraje:

a) vjíÏdût do zvlá‰tû chránûného území, s v˘jimkou
vlastníkÛ a nájemcÛ pozemkÛ pfii jejich fiádném
obhospodafiování v rámci plánu péãe a pfii v˘ko-
nu ãinnosti orgánÛ státní správy, orgánÛ obrany
státu, poÏární ochrany, zdravotní a veterinární
sluÏby,

b) provádût vodohospodáfiské úpravy,
c) mûnit plochy, kultury pozemkÛ a zpÛsob jejich

vyuÏití,
d) zavádût intenzivní chovy zvûfie,
e) tábofiit a rozdûlávat oheÀ,
f) pofiádat hromadnû organizované sportovní nebo

spoleãenské akce,
g) pfiisévat kulturní trávy,
h) stavût, rekonstruovat a pfiemisÈovat myslivecká

zafiízení v‰eho druhu,
i) vyuÏívat pozemky zpÛsobem, kter˘ by nepfiíznivû

mûnil vlastnosti dochovaného pfiírodního pro-
stfiedí (naru‰ovat abiotické i biotické prvky pro-
stfiedí) s v˘jimkou hospodafiení podle schválené-
ho plánu péãe,

j) zámûrnû ru‰it zde volnû Ïijící Ïivoãichy nebo
jinak zasahovat do jejich pfiirozeného v˘voje
a prostfiedí.

(2) Souhlasem vydan˘m podle ãlánku 2 odstavce 1
tohoto nafiízení nejsou dotãena ustanovení zvlá‰tních zá-
konÛ.

âl. 3
Ochranné pásmo

(1) Ochranné pásmo pfiírodní památky se rozkládá
v okrese Mûlník v katastrálním území Liblice a je ve

1) Sdûlení Ministerstva Ïivotního prostfiedí ã. 81/2008 Sb., o evropsky v˘znamn˘ch lokalitách, které byly zafiazeny do evropského seznamu.
2) Nafiízení vlády ã. 430/2006 Sb., o stanovení geodetick˘ch referenãních systémÛ a státních mapov˘ch dûl závazn˘ch na území státu a zásadách jejich

pouÏívání, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ.
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smyslu § 37 odst. 1 zákona ã. 114/1992 Sb. vyhlá‰eno na
pozemku parc. ã. 139/2 dle katastru nemovitostí.

(2) Celková v˘mûra ochranného pásma pfiírodní pa-
mátky ãiní 0,27 ha. Orientaãní grafické znázornûní se zá-
kresem hranic ochranného pásma pfiírodní památky je
obsaÏeno v pfiíloze ã. 2 k tomuto nafiízení.

(3) V ochranném pásmu je k ãinnostem vymezen˘m
v § 37 odst. 2 zákona ã. 114/1992 Sb. nezbytn˘ písemn˘
souhlas Krajského úfiadu Stfiedoãeského kraje.

âl. 4
Závûreãná ustanovení

(1) Toto nafiízení je uloÏeno u Krajského úfiadu Stfie-
doãeského kraje – Odboru Ïivotního prostfiedí a zemû-
dûlství, u Obecního úfiadu obce Liblice a u Agentury
ochrany pfiírody a krajiny âeské republiky, povûfiené ve-

dením ústfiedního seznamu ochrany pfiírody podle § 5
odst. 4 vyhlá‰ky ã. 64/2011 Sb., o plánech péãe, podkla-
dech k vyhla‰ování, evidenci a oznaãování chránûn˘ch
území.

(2) Poru‰ení povinností stanoven˘ch tímto nafiíze-
ním lze postihnout jako pfiestupek nebo jako jin˘ správ-
ní delikt podle zvlá‰tních právních pfiedpisÛ3).

(3) Souhlas s v˘konem ãinností a zásahÛ v pfiírodní
památce, uveden˘ch v ãl. 2 a 3 tohoto nafiízení, vydávan˘
jako podklad pro rozhodnutí podle zvlá‰tního právního
pfiedpisu, je závazn˘m stanoviskem podle správního fiá-
du4).

(4) Toto nafiízení bylo vydáno usnesením Rady Stfie-
doãeského kraje ã. 036-47/2011/RK ze dne 21. 12. 2011
a nab˘vá úãinnosti patnáct˘m dnem následujícím po dni
jeho vyhlá‰ení ve Vûstníku právních pfiedpisÛ Stfiedoães-
kého kraje.

3) § 45 zákona ã. 200/1990 Sb., o pfiestupcích, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ.
§ 11 zákona ã. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zfiízení), ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ.
§ 87 a § 88 zákona ã. 114/1992 Sb., o ochranû pfiírody a krajiny, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ.

4) § 149 zákona ã. 500/2004 Sb., správní fiád, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ.

MUDr. David Rath v. r.
hejtman

Ing. Milo‰ Petera v. r.
námûstek hejtmana
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Pfiíloha ã. 1
k nafiízení Stfiedoãeského kraje ã. 2/2012

Seznam soufiadnic (S-JTSK) jednotliv˘ch vrcholÛ geometrick˘ch obrazcÛ,
kter˘mi jsou stanoveny hranice pfiírodní památky Zámeck˘ park Liblice.
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Pfiíloha ã. 2
k nafiízení Stfiedoãeského kraje ã. 2/2012
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3
NA¤ÍZENÍ

Stfiedoãeského kraje ã. 3/2012
ze dne 21. 12. 2011,

kter˘m se vyhla‰uje tarif Stfiedoãeské integrované dopravy s platností od 1. 1. 2012

Rada Stfiedoãeského kraje vydává podle § 7 a § 59
odst. 1 písm. k) zákona ã. 129/2000 Sb., o krajích (krajské
zfiízení), ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ a na základû V˘-
mûru Ministerstva financí ã. 01/2010 ze dne 8. prosince
2009, kter˘m se vydává seznam zboÏí s regulovan˘mi ce-
nami (Cenov˘ vûstník), v platném znûní, kter˘ v oddílu B
uvádí povinnost krajÛ a obcí vyhla‰ovat tarif integrované
dopravy formou nafiízení (dle § 4 odst. 1 a § 4a odst. 1 zá-
kona ã. 265/1991 Sb., o pÛsobnosti orgánÛ âeské repub-
liky v oblasti cen, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ) pfii splnûní
podmínek stanoven˘ch v § 1 odst. 6 zákona ã. 526/1990 Sb.,
o cenách, ve znûní zákona ã. 141/2001 Sb. a v návaznos-
ti na usnesení Zastupitelstva Stfiedoãeského kraje
ã. 5–20/2011/ZK ze dne 19. 12. 2011, kter˘m byl schválen
tarif Stfiedoãeské integrované dopravy (dále jen „SID“)
s platností od 1. 1. 2012, ve kterém oproti tarifu s plat-
ností od 1. 1. 2011 dochází v dÛsledku meziroãního ná-
rÛstu DPH o 4 % ke zv˘‰ení cen jízdného o cca 4–5 %
a k aktualizaci smluvních pfiepravních podmínek, na zá-
kladû kterého je dopravcÛm dána volba, zdali pfiistoupí
na v˘‰i jízdného dle nového tarifu SID s platností od 
1. 1. 2012, nebo si zachovají v˘‰i jízdného dle tarifu SID
s platností od 1. 1. 2011, jehoÏ znûní zÛstává nadále
v platnosti, toto nafiízení:

âl. 1

DopravcÛm provozujícím vefiejnou linkovou dopra-
vu v závazku vefiejné sluÏby pro Stfiedoãesk˘ kraj v rám-
ci SID se nafiizuje dodrÏovat v˘‰i tarifu SID stanovenou
dle pfiílohy ã. 1 nebo ã. 2, a to na základû vlastního roz-
hodnutí dopravce.Toto rozhodnutí dopravce je nemûnné
a dopravce je povinen jej písemnû oznámit Odboru do-
pravy Krajského úfiadu Stfiedoãeského kraje do 15 dnÛ
od nabytí úãinnosti tohoto nafiízení.

âl. 2

V‰em dopravcÛm se nafiizuje dodrÏovat jednotné
smluvní pfiepravní podmínky, které jsou souãástí tarifu
SID s platností od 1. 1. 2012, uvedené v pfiíloze ã. 3.

âl. 3

Toto nafiízení nab˘vá úãinnosti dnem jeho vyhlá‰ení
ve Vûstníku právních pfiedpisÛ Stfiedoãeského kraje.

MUDr. David Rath v. r.
hejtman

Robin Pov‰ík v. r.
námûstek hejtmana pro oblast dopravy
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Pfiíloha ã. 1
k nafiízení Stfiedoãeského kraje ã. 3/2012

Tarif Stfiedoãeské integrované dopravy platn˘ od 1. 1. 2012
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Pfiíloha ã. 2
k nafiízení Stfiedoãeského kraje ã. 3/2012

Tarif Stfiedoãeské integrované dopravy platn˘ od 1. 1. 2011
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Pfiíloha ã. 3
k nafiízení Stfiedoãeského kraje ã. 3/2012

Smluvní a pfiepravní podmínky
(v souladu s platn˘m v˘mûrem MF âR)

1. Obyãejné jízdné je cena za pfiepravu cestujícího sjednaná s dopravcem v souladu s ustanovením ãásti I.
oddílu B poloÏky ã. 2 platného v˘mûru MF âR pro integrovanou dopravu.

2. Za zlevnûné jízdné ve v˘‰i 50 % obyãejného jízdného uplatnûného dopravcem se pfiepravují:
• dûti od 6 let aÏ do dovr‰ení 15. roku
• rodiãe nebo soudem stanovení opatrovníci k náv‰tûvû dûtí zdravotnû postiÏen˘ch, umístûn˘ch v zafiízení 

nebo ‰kole v pÛsobnosti Ministerstva ‰kolství, mládeÏe a tûlov˘chovy, Ministerstva zdravotnictví nebo Minis-
terstva práce a sociálních vûcí

• Ïáci/studenti denního studia ve vûku od 15 do 26 let – platí pouze v zónách s MHD pro ãasové jízdenky 
s dobou platnosti 30 dní a vy‰‰í 

• psi bez schrány – pes musí b˘t drÏen na krátkém vodítku a mít nasazen˘ náhubek

3. Za zlevnûné jízdné ve v˘‰i 37,5 % obyãejného jízdného se pfiepravují Ïáci ‰kol ve vûku do 15 let v období ‰kolní-
ho roku od 1. 9. do 30. 6. ve vûku do 15 let – Ïákovské jízdné, platí aÏ do místa pfiestupu na MHD, nutno doloÏit
prÛkazem dle platného v˘mûru MF âR, jízdné nelze pouÏít v mûsících ãervenci a srpnu.

4. Za zlevnûné jízdné ve v˘‰i 75 % obyãejného jízdného se pfiepravují Ïáci a studenti ‰kol denní nebo prezenãní
formy studia v období ‰kolního roku od 1. 9. do 30. 6. ve vûku od 15 do 26 let – Ïákovské jízdné, platí aÏ do místa
pfiestupu na MHD, jízdné nelze pouÏít v mûsících ãervenci a srpnu.

5. Za zlevnûné jízdné ve v˘‰i 75 % plného 30- a 90denního ãasového nepfienosného jízdného uplatnûného doprav-
cem se pfiepravují osoby star‰í 65 let pobírající invalidní dÛchod pro invaliditu tfietího stupnû nebo starobní
dÛchod.

6. Za zlevnûné jízdné ve v˘‰i 25 % obyãejného jízdného uplatnûného dopravcem se pfiepravují drÏitelé prÛkazu
ZTP a ZTP/P pouze mimo území zón s MHD.

7. âasov˘ kupón pro 13 zón umoÏÀuje cestujícímu pfiepravu v celé síti linek SID (platí ode dne vyhlá‰ení).

V˘dej dlouhodobé ãasové jízdenky za zlevnûné jízdné je upraven takto:

1. Jízdenka je nepfienosná, vydává se pouze v elektronické formû na ãipové karty a mÛÏe ji pouÏívat pouze drÏitel
karty. V˘jimeãnû lze povolit na omezenou dobu (napfi. pfii zavádûní) vydání ãasové jízdenky v papírové podobû.

2. Pfii v˘deji ãipové karty se osobní údaje ovûfiují z platného obãanského prÛkazu nebo platného pasu (nebo jiného
dokladu tyto nahrazující – u cizích státních pfiíslu‰níkÛ), pfiípadnû z rodného listu (u dûtí do 15 let).

3. âasové jízdenky se vydávají vÏdy jen pro urãité zóny a pro období vybraná drÏitelem karty.

Bezplatnû se pfiepravují:

• dûti do 6 let (cestující star‰í 10 let s platnou jízdenkou má nárok na bezplatnou pfiepravu dvou dûtí do 6 let)

• pfiedstavitelé státní moci a nûkter˘ch státních orgánÛ a soudci, o nichÏ tak stanoví zákon ã. 236/1995 Sb.

• dÛchodci drÏitelé prÛkazÛ vydan˘ch Ústfiedním v˘borem âeského svazu bojovníkÛ za svobodu, Konfederací
politick˘ch vûzÀÛ âeské republiky, SdruÏením b˘val˘ch politick˘ch vûzÀÛ âeské republiky a Ústfiední radou
Svazu PTP-VTNP
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• drÏitelé prÛkazu ZTP a ZTP/P pouze na území zón s MHD

• prÛvodce drÏitele prÛkazu ZTP/P nebo vodicí pes

Zavazadla – dovozné

1. Cestující má právo vzít s sebou do vozidla bezplatnû:

• snadno pfienosné vûci, které lze umístit ve vozidle na místo pod sedadlem nebo nad sedadlem cestujícího ne-
bo podle potfieby drÏet na klínû

• zavazadla do rozmûru 20 x 30 x 50 cm
• zavazadla tyãovitého tvaru do délky 150 cm a do prÛmûru 10 cm
• zavazadla tvaru desky do rozmûru 80 x 100 x 5 cm
• zvífiata ve schránû s nepropustn˘m dnem 20 x 30 x 50 cm
• nákupní ta‰ky na koleãkách
• dûtské koãárky s dítûtem
• vozíky pro invalidy, drÏitele prÛkazÛ ZTP a ZTP/P

2. Cestující, kter˘ pfiepravuje zavazadla pfiesahující v˘‰e uvedené rozmûry, jejichÏ pfieprava je povolena Pfiepravním
fiádem pro vefiejnou dráÏní a osobní dopravu a Smluvními pfiepravními podmínkami, zaplatí stanovené dovozné.

V˘dej ãasové Ïákovské jízdenky nad rámec dokladÛ pro IDS je v MHD upraven takto:

1. Jízdenka je nepfienosná, vydává se pouze na ãipové karty a mÛÏe ji pouÏívat pouze drÏitel karty.

2. Nárok na jízdenku mají Ïáci základních a stfiedních ‰kol podle zákona ã. 561/2004 Sb. a studenti vysok˘ch ‰kol
podle zákona ã. 111/1998 Sb. a zákona ã. 117/1995 Sb.

3. Nárok na jízdenku nemají studující pfii zamûstnání.

4. Jízdenku mÛÏe Ïadatel, kter˘ splÀuje v˘‰e uvedené podmínky, obdrÏet bez ohledu na místo bydli‰tû nebo místo
‰koly, kterou nav‰tûvuje.

5. Nárok na ãasovou jízdenku se omezí:
– u ÏákÛ základních ‰kol do konce ‰kolního roku, ve kterém dovr‰í 15 let vûku,
– u studentÛ stfiedních a vysok˘ch ‰kol do konce ‰kolního roku, ve kterém dovr‰í 26 let.

6. Pfii v˘deji ãipové karty se osobní údaje ovûfiují:

– u ÏákÛ základní ‰koly z platného obãanského prÛkazu zákonného zástupce drÏitele a rodného listu dítûte,
– u studentÛ stfiedních a vysok˘ch ‰kol z platného obãanského prÛkazu Ïadatele a potvrzení ‰koly o denním stu-

diu. Potvrzení o studiu v daném ‰kolním roce jsou studenti povinni pfiedloÏit v pfiepravní kanceláfii dopravce
vÏdy pfii zakoupení prvního ãasového období (kuponu) pro pfiíslu‰n˘ ‰kolní rok.

7. Student, kter˘ z jak˘chkoliv pfiíãin studium pfieru‰í nebo ukonãí, nesmí jízdenku dále pouÏívat – jízdenka je
neplatná.
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