TARIF PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ DOPRAVY
Dodatek č. 12 k Tarifu PID vydanému k 1. 7. 2011
platný od 15. 12. 2013 na základě provozních potřeb
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1. V čl. II. se mění odst. 1., písm. k) a nově zní takto:
k)
Stanice a zastávky na tratích s plnou integrací
jsou stanice a zastávky ležící na tratích:
011 v úseku Praha Masarykovo nádr. (Praha hl. n., Praha-Holešovice) – Pečky;
060 v úseku Poříčany – Sadská;
070 v úseku Praha-Vršovice – Praha hl. n. (Praha Masarykovo nádr.) – Všetaty;
091 v úseku Praha Masarykovo nádr. (Praha hl. n.) – Kralupy nad Vltavou;
093 v úseku Kladno – Kladno-Ostrovec;
120 v úseku Praha Masarykovo nádr. (Praha hl. n.) – Kladno;
122 v úseku Praha hl. n. – Praha-Smíchov severní nástupiště/Praha-Smíchov Na Knížecí – PrahaZličín – Hostivice – Rudná u Prahy;
171 v úseku Praha hl. n. – Beroun;
173 v úseku Praha-Smíchov – Praha-Řeporyje – Nučice;
210 v úseku Praha hl. n. – Vrané n. Vlt. – Davle a Vrané n. Vlt. – Měchenice;
221 v úseku Praha hl. n. – Čerčany;
231 v úseku Praha Masarykovo nádr. (Praha hl. n.) – Stratov;
232 v úseku Lysá nad Labem – Milovice;
ML v úseku Praha-Hostivař – Praha-Libeň – Roztoky u Prahy.
Zařazení stanic a zastávek do tarifních pásem je uvedeno v jízdních řádech železničních dopravců
zapojených do systému PID.
2. V čl. III. se mění odst. 9. a nově zní takto:
9. Rodinné nebo skupinové jízdné na území hl. m. Prahy – Skupinová víkendová jízdenka +
MHD Praha
a)
Skupinová víkendová jízdenka region Středočeský + MHD Praha (ČD – Středočeský kraj
a Praha) .............................................................................................................................. 425 Kč
b)
Skupinová víkendová jízdenka síťová + MHD Praha (ČD celostátní) .............................. 800 Kč
Platnost jízdenek je uvedena v čl. VII.
3. V čl. VIII. se mění odst. 8. a nově zní takto:
a) Přerušení platnosti ročního kuponu se provádí na vybraných kontaktních místech DOS Centrální
dispečink MHD Na Bojišti 5, Praha 2, přepážka Vratky a ve Střediscích dopravních informací ve
vestibulech stanic metra Muzeum, Anděl, Hlavní nádraží, Hradčanská v Infocentru Magistrátu hl. m.
Prahy, Jungmannova 29 a v předprodejních místech ve vestibulech stanic metra Můstek B, Letňany
a Roztyly. Seznam míst je platný k datu vydání tohoto tarifu. Informace o aktuálních změnách se
uvedou na www.dpp.cz. Případné rozšíření kontaktních míst, která poskytují službu přerušení
platnosti kuponu, nejsou samostatným důvodem ke změně Tarifu PID, budou však zapracovány do
nejbližšího následujícího dodatku Tarifu PID.
4. V čl. IX., odst. 5. se mění dosavadní název dopravce „Veolia Transport Praha s.r.o.“ na nový název
„ARRIVA PRAHA s.r.o.“ (změna názvu dopravce od 1. 7. 2013).
5. Mění se Příloha č. 4 Tarifu.
6. Ostatní ustanovení Tarifu PID od 1. 7. 2011 ve znění dodatku č. 1 platného od 1. 8. 2011, dodatku
č. 2 platného od 1. 9. 2011, dodatku č. 3 platného od 11. 12. 2011, dodatku č. 4 platného
od 1. 1. 2012, dodatku č. 5 platného od 1. 5. 2012, dodatku č. 6 platného od 1. 6. 2012, dodatku č. 7
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platného od 9. 12. 2012, dodatku č. 8 platného od 1. 4. 2013, dodatku č. 9 platného od 1. 6. 2013,
dodatku č. 10 platného od 1. 7. 2013 a dodatku č. 11 platného od 1. 10. 2013 zůstávají beze změny.
7. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem 15. 12. 2013.
Pavel Procházka v. r.
pověřený řízením ROPID

3/3

