ČSAD Vsetín a. s.
Smluvní přepravní a tarifní podmínky v provozu městské hromadné dopravy ve
Valašském Meziříčí, provozované ČSAD Vsetín a. s. od 1. 9. 2017 a následující.
Valašské Meziříčí, září 2017
Přepravní a tarifní podmínky v provozu městské hromadné dopravy ve
Valašském Meziříčí provozované ČSAD Vsetín a. s. schválené Zastupitelstvem
města Valašského Meziříčí dne 13. 4. 2017 pod bodem Z 21/30.
Provoz městské hromadné dopravy (dále jen MHD) upravují základní právní předpisy
a to zákona č. 111/94 Sb. v platném znění, Vyhlášky MDS ČR č.175/2000 Sb. a
cenovým výměrem MF ČR platným pro příslušný rok.
1. Základní tarifní ustanovení
1.1. Základní tarifní a přepravní podmínky jsou stanoveny Zastupitelstvem města
Valašského Meziříčí v souladu se zákona č. 111/94 Sb. v platném znění, Vyhlášky
MDS ČR č.175/2000 Sb.
1.2. V MHD Valašské Meziříčí je od 1. 9. 2017 zavedeno odbavování cestujících
zdarma dle bodu 2. Bezplatná přeprava.
1.3. Přepravní a tarifní podmínky platí pro pravidelnou přepravu osob, zavazadel a
živých zvířat ve vozidlech MHD Valašské Meziříčí a stanovují podmínky pro tuto
přepravu.
1.4. Cestující je na základě uzavřené přepravní smlouvy povinen dodržovat ustanovení
Přepravních a tarifních podmínek MHD Valašské Meziříčí.
2. Bezplatná přeprava
Od 1. 9. 2017 je zavedena v celém systému MHD Valašské Meziříčí bezplatná
přeprava (zdarma) pro všechny kategorie cestujících.
3. Přepravní podmínky
3.1. Za jednotlivé jízdné bude každému cestujícímu vydána nulová jízdenka.
3.2. Osoby doprovázející kočárek s dítětem mohou nastupovat zadními dveřmi,
přičemž si musí zakoupit nulovou jízdenku u řidiče.
4. Všeobecné přepravní podmínky
4.1. Děti do 6 let lze přepravovat pouze v doprovodu cestujícího staršího 10 let.
4.2. Cestující v městské autobusové dopravě je povinen na pokyn pověřené osoby
(řidič, průvodčí vozidla, pracovníka přepravní kontroly) uvolnit vyhrazené a označené
místo k sezení pro cestujícího s omezenou schopnosti pohybu a orientace.

4.3. Cestujícím s omezenou schopností pohybu a orientace musí být v městské
autobusové dopravě umožněn nástup do vozidla všemi dveřmi vozidla, které jsou
určeny pro cestujícího.
4.4. Cestující s dětským kočárkem s dítětem může do vozidla nastoupit pouze se
souhlasem řidiče a vystoupit s vědomím řidiče zadními dveřmi. K přepravě jsou
připuštěny jen kočárky s dítětem, v době snížených nároků na přepravu též kočárky
prázdné. Ve vozidle smí být přepravován pouze jeden čtyřkolový dětský kočárek. Řidič
může výjimečně povolit přepravu druhého kočárku, pokud to provozní poměry na lince
umožňují.
4.5. Živá zvířata jako ruční zavazadlo nebo spoluzavazadlo lze přepravovat jen pod
dohledem cestujícího. Cestující je povinen dbát, aby zvíře nepoškodilo nebo
neznečistilo cestující nebo vozidlo, neohrozilo bezpečnost a zdraví osob a nebylo
ostatním cestujícím při přepravě na obtíž. Beze schrány je možno vzít do vozidla psa,
který má bezpečný náhubek a je držen na krátké šňůře. V době zvýšených nároků na
přepravu může pověřená osoba psa beze schrány odmítnout. Psy doprovázející
slepce nelze vyloučit s přepravy ani jejich přepravu odmítnout.
4.6. Ostatní přepravní podmínky jsou ve "Smluvních přepravních podmínkách ve
veřejné linkové dopravě" vydané dopravcem dle zákona č. 111/1994 Sb., o silniční
dopravě, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s vyhláškou ministerstva dopravy
a spojů č.175/2000 Sb., o přepravním řádu pro veřejnou drážní a silniční osobní
dopravu.
Tyto přepravní podmínky jsou platné od 1. 9. 2017.
Ke dni 31. 8. 2017 končí platnost Smluvních přepravních a tarifních podmínek
v provozu městské hromadné dopravy ve Valašském Meziříčí, provozované
ČSAD Vsetín a.s. na rok 2015 schválené Zastupitelstvem města Valašského Meziříčí
dne 25. 6. 2015 pod č. j. Z 7/39.

