Informace pro cestující o IDSOK - MHD Hranice
 Do Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje (IDSOK) jsou zařazeny linky MHD v
Prostějově, Přerově, Olomouci, Hranicích, příměstské a některé dálkové autobusové linky a
železniční tratě v rámci Olomouckého kraje.
 Cestující jsou odbavování na základě zónového tarifu. Cena jízdního dokladu je stejná uvnitř každé
zóny. Cena se zvyšuje každým přejetím hranice zóny.
 Jízdní doklady jsou ve vyznačených zónách přestupné. Výrazná sleva je poskytována především na
měsíční jízdenky. Prodej všech druhů jízdenek je zajišťován přímo ve vozidle.
 Informace o zařazení linky do IDSOK je uvedena v jízdním řádu.
 Kompletní seznam linek, které jsou zařazeny do IDSOK, je uveden na www.kidsok.cz.
 Autobusy zařazené do IDSOK jsou označeny logem IDSOK umístěným v blízkosti předních dveří.
 Každé zastávce je přiřazeno příslušné číslo zóny.
 Cestující, který se přepravuje do vzdálenosti delší než jedna zóna, může použít více platných
jízdních dokladů. Kombinovat lze časové i jednotlivé jízdenky.

Smluvní přepravní podmínky (SPP)


Na linkách MHD Hranice platí Smluvní přepravní podmínky(SPP) a Tarif IDSOK.



Nástup do vozidla je povolen cestujícím pouze předními dveřmi, ostatní dveře slouží pro výstup.



Jednotlivé jízdné se platí přímo u řidiče. Prosíme cestující, aby z důvodu urychlení odbavení platili
přesným obnosem.



Průkazy ke slevě jízdného, časové a předprodejní jízdenky předkládá cestující bez vyzvání řidiči ke
kontrole při nástupu do vozidla. Průkazy ke slevě jízdného je třeba předkládat i při nákupu
předplatních jízdenek.



Cestující je povinen mít po celou dobu přepravy a v okamžiku vystoupení z vozidla platný jízdní
doklad a na výzvu pověřené osoby se jím prokázat. Výše přirážky k jízdnému za jízdu bez platného
jízdného dokladu činí až 1500 Kč, za neodbavené zavazadlo 100 Kč. Jízdenky IDSOK jsou v rámci
uvedených zón přestupné s uvedenou datumovou a časovou platností. Zastávky v obvodu Hranic
mají číslo zóny 61. Plné znění SPP a Tarifu IDSOK na www.kidsok.cz.



Výpis přepravních podmínek (celý text je cestujícím k nahlédnutí v přepravní kanceláři
autobusového nádraží Hranice).

Jednotlivé jízdné a časové platnosti
typ jízdenky

občanské / zlevněné

zóna 61

8 / 4 Kč

časová platnost
v pracovní / ostatní dny
40 / 60 minut

Za zlevněné jízdné se v zóně 61 - Hranice přepravují děti od 6-ti let až do dovršení 15. roku (tj. do dne,
který předchází dni 15. narozenin) - od 10-ti let po předložení průkazu IDSOK, cestovního pasu,
občanského nebo žákovského průkazu.
Placení dovozného za zavazadla ve výši zlevněného jízdného pro jednotlivou jízdu v zóně 61 - Hranice
podléhá přeprava dětského kočárku bez dítěte, zavazadla nad rozměry 30 x 40 x 60 cm, zavazadla tvaru
válce přesahující délku 150 cm a průměr 10 cm, tvaru desky přesahující rozměry 80 x 100 x 5 cm,
zavazadla s hmotností nad 25 kg, psa bez schrány a drobných zvířat ve schráně, jejíž rozměry jsou větší
než 30 x 40 x 60 cm.
Časové jízdné
typ
jízdenky
zóna 61

7 denní
občanské/zlev./senior 65+
63 / 31 / 47 Kč

měsíční
občanské/zlev./senior 65+
200 / 100 / 150 Kč

čtvrtletní
občanské/zlev./senior 65+
500 / 250 / 375 Kč

Za zlevněné časové jízdné se v zóně 61 - Hranice přepravují:
a) Děti od 6-ti let až do dovršení 15. roku (tj. do dne, který předchází dni 15. narozenin) - po předložení
průkazu IDSOK, žákovský průkaz a průkaz ISIC.
b) Žáci a studenti, mimo studenty trvale výdělečně činné, ve věku 15 – 26 let (tj. do dne, který předchází
dni 26. narozenin) - po předložení průkazu IDSOK, žákovský průkaz a průkaz ISIC.
c) Občané starší 65 let mají po předložení průkazu IDSOK nárok na jízdné senior 65+.
d) Občané starší 70-ti let mají po předložení průkazu IDSOK nárok na roční Senior Pas v ceně 300 Kč.
Všichni držitelé zlevněného časového jízdného jsou povinni na časovou jízdenku zapsat číslo průkazu
IDSOK, pokud tak neučinil její oprávněný výdejce při jejím výdeji. Jízdenky jsou nepřenosné.
Bezplatně se v zóně 61 - Hranice přepravují:
- děti do 6-ti let v doprovodu osoby starší 10-ti let
- držitelé průkazu ZTP a ZTP-P včetně průvodce nebo vodícího psa nevidomého
- kontrolní pracovník Koordinátora IDSOK
- dítě v kočárku (resp.dětský kočárek s dítětem)
- dětské kočárky pro děti, vozíky pro invalidy, které jsou držiteli průkazu ZTP nebo ZTP/P
- nákupní tašky na kolečkách
- jeden pár lyží s holemi, snowboard, sáně a boby
- ruční zavazadla, snadno přenosné věci, které cestující drží v ruce nebo na klíně, popřípadě
umístěné pod nebo nad sedadlem, tj. zavazadla nepřesahující ani jeden z rozměrů uvedených v
ceníku dovozného za zavazadla.
Jednotlivé i časové jízdné umožňuje přestup mezi dopravními prostředky IDSOK po dobu platnosti příslušné jízdenky.Tento ceník platí pro případy, kdy se přeprava cestujících uskutečňuje v systému IDSOK
v přepravních cyklech, které začínají, probíhají a končí pouze v zóně 61 - Hranice.
Úplné znění tarifu IDSOK je zveřejněno na prodejních místech dopravců a na www.kidsok.cz Platnost od 1. 9. 2016

