
Od 1. záfií 2018 vstoupily v âeské republice na zákla-
dû úpravy v˘mûru Ministerstva financí, kter˘m se vy-
dává seznam zboÏí s regulovan˘mi cenami, v platnost
nové cenové tarify pro cestování vefiejnou autobuso-
vou a Ïelezniãní dopravou. 

platné od 1. záfií 2018

Nové tarify zavádí slevu ve v˘‰i
75% z jízdného pro dûti a Ïáky od 6
do 15 let, studenty od 15 do 26 let
a osoby star‰í 65 let. Nûkteré stáva-
jící slevy, jako napfi. slevy ve v˘‰i
100% pro dûti do 6 let a ve v˘‰i
75% pro zdravotnû postiÏené (drÏi-

tele prÛkazu ZTP a ZTP/P) zÛstáva-
jí zachovány i nadále ve stejné v˘‰i.
Pro cestující, ktefií se nefiadí ani do
jedné z v˘‰e uveden˘ch skupin, se
nic nemûní a cena jak jednorázo-
v˘ch, tak pfiedplatn˘ch jízdenek pro
nû zÛstává stejná. 

Úprava v˘mûru Ministerstva finan-
cí, kter˘m se vydává seznam zboÏí
s regulovan˘mi cenami, se nevztahu-
je na jízdné v mûstské hromadné 
dopravû, av‰ak vût‰ina mûst, které ji
provozují, se v zájmu zachování jed-
noduchosti tarifÛ, rozhodla své tarify
sjednotit nebo alespoÀ pfiiblíÏit celo-
státnímu systému slev z jízdného.
Z Jihomoravského kraje se zmûny ta-
rifÛ mûstské hromadné dopravy t˘kají
napfi. statutárního mûsta Brna ãi mûst
Adamov a Blansko. Mûsto Boskovice
mûstskou hromadnou dopravu nepro-
vozuje, ale dopravní obsluÏnost je na
jeho území zaji‰Èována v rámci
Integrovaného dopravního systému
Jihomoravského kraje („IDS JMK”).
Z hlediska mûsta Boskovice je pro to
nejdÛleÏitûj‰í, jak se novû zavedené
celostátní slevy promítnou do ceno-
v˘ch tarifÛ právû v rámci IDS JMK.

Tyto zmûny lze shrnout následovnû:
1. Dûti do 6 let

Budou mít cestování v rámci celého
IDS JMK zcela zdarma bez ohledu na
jejich poãet.
2. Dûti a Ïáci od 6 do 15 let

Budou mít jízdné v rámci celého
IDS JMK nastaveno jednotnû se sle-
vou 75% na jednorázové i pfiedplatné
jízdenky.
3. Studenti od 15 do 26 let

U této kategorie se zru‰í Ïákovské
jízdné a novû bude jízdné v rámci ce-
lého IDS JMK nastaveno jednotnû se
slevou 75% na jednorázové i pfiedplat-

né jízdenky bez ohledu na trasu a úãel
cesty (dfiíve bylo vázáno pouze na ce-
stu z místa bydli‰tû do ‰koly a zpût).
4. Osoby star‰í 65 let

Budou mít jízdné v rámci celého
IDS JMK nastaveno jednotnû se sle-
vou 75% na jednorázové i pfiedplatné
jízdenky.

Podrobnosti o nov˘ch tarifech IDS
JMK platn˘ch od 1. 9. 2018 lze nalézt
na webov˘ch stránkách spoleãnosti
KORDIS JMK, a.s. www.idsjmk.cz
nebo pfiímo v odkaze:
https://www.idsjmk.cz/#lock11200

Text: odbor dopravy Mûstského úfiadu Boskovice

Blansko • Boskovice • Letovice • Adamov

Adamov

roãník 7 ãíslo 7 záfií 2018
17 800 ks

Ilustraãní foto

Slevy z jízdného ve
vefiejné dopravû

Listy regionÛ jsou distribuovány jiÏ sedm˘m rokem kaÏd˘ mû-
síc v nákladu 17 800 kusÛ v˘tiskÛ zdarma pfiímo do po‰tovních
schránek v Blansku, Boskovicích, Letovicích, Adamovû a na
smluvená místa v 38 obcích okresu Blansko.
Novinky z okresu, aktuality a archiv novin najdete na www.listyregionu.cz

MÓDNÍ BUTIK • âESKÁ V¯ROBA
P¤ÍZNIVÉ CENY • KVALITNÍ ZPRACOVÁNÍ

Adresa: Tesco Store Boskovice, Chrudichromská 3
Otevírací doba: Po – Ne  10:00 – 20:00 hod.

www.facebook.com/butikVANETi
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