Měsíční předplatné jízdné v plzeňské MHD podraží od ledna 2018 o čtyři koruny, mladé
rodiny s dětmi město naopak zvýhodní příznivější cenou
Plzeň, 11.05.2017, aktualizováno 07.06.2017 15:04

Levněji budou jezdit od ledna 2018 plzeňskou MHD osoby na mateřské a rodičovské dovolené, přepravu kola budou mít zdarma držitelé
ročního předplatného. Mírně se naopak zvýší cena předplatného jízdného o výši inflace, tedy o 0,7 procenta. To znamená, že například cena
měsíčního předplatného vzroste o čtyři koruny na 452 korun. Ceny jednotlivého jízdného zůstanou beze změn. Rozhodli o tom ve čtvrtek
radní města na svém jednání.
„Osoby pobírající peněžitou pomoc v mateřství nebo rodičovský příspěvek budou mít nárok na předplatnou jízdenku se slevou v úrovni 50
procent. V Plzni již asi 10 let mohou výše uvedené osoby jezdit za poloviční jednotlivé jízdné, pokud doprovází své dítě ve věku do šesti let.
Jinak tyto osoby jezdí za plnou cenu, pokud nemohou využít jiný druh výhod plynoucích z tarifu,“ uvedl náměstek primátora pro oblast
dopravy a životního prostředí Petr Náhlík (KDU-ČSL). Od příštího roku už mohou tito pasažéři využít zlevněné jízdné i když s sebou nebudou mít dítě
ve věku do šesti let. „Chce tak podpořit mladé rodiny, které v Plzni zakládají studenti středních a vysokých škol, nebo mladí lidé, kteří do
Plzně přichází za prací,“ vysvětlil náměstek Náhlík.
Další novinkou je zvýhodnění ročního předplatitele při přepravě kola, ten bude mít právo přepravit při jízdě v MHD jedno kolo zdarma. Výhoda se má
vztahovat i na koloběžku. „V ČR je uvedené zvýhodnění ojedinělé, cílem je podpořit takového předplatitele, který si pořídí roční předplatné.
Znamená to, že jednorázově vynaloží vyšší peněžní částku než ostatní cestující,“ doplnil náměstek Náhlík.
V minulosti se jízdné v plzeňské MHD zdražovalo skokově jednou za čtyři roky. Město se však loni rozhodlo jít cestou postupné valorizace cen
předplatného jízdného. Ceny tak kopírují vývoj inflace. „Tímto principem se plynule a téměř nepatrně zvyšují ceny. Pro cestující to pak není
nepříjemné překvapení, neboť i jim se na obdobném principu zvyšují jejich zdroje příjmů, jako jsou mzdy, důchody,“ dodal Náhlík. Ceny
jednotlivého jízdného se budou v Plzni měnit pouze v případě, kdy kumulovaná inflace za několik let dosáhne 10 procent.
V porovnání cen předplatného v MHD v dalších větších městech naší republiky stojí Plzeň asi uprostřed tohoto žebříčku. Do konce tohoto roku bude
stát roční předplatné v Plzni 3974 korun, od ledna pak podraží na 4002 korun. Nejdražší roční předplatné mají například v Liberci (5520) nebo v Brně
(4750). Levnější je naopak v Praze (3650), Olomouci (3200) nebo v Hradci Králové (3700). Srovnatelná s Plzní je Ostrava, kde stojí roční předplatné
jízdného 3999 korun.
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