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M Ě S T O  M I L E V S K O  
nám. E. Beneše 420, 399 01 Milevsko 

 

Č. jednací:  MM 48887/2018 

 

Pravidla vydávání a dobíjení bezkontaktní čipové karty pro přepravu občanů města 

Milevska nad 70 let věku  

(dále jen „Pravidla“) 

1. Město Milevsko (dále jen „město“) vydá prostřednictvím odboru sociálních věcí 

Městského úřadu Milevsko (dále jen „odbor sociálních věcí“) občanovi města Milevska 

nad 70 let věku (dále jen „občan“) bezkontaktní čipovou kartu (dále jen „karta“), na 

základě které bude realizována jeho přeprava na autobusových linkách uvedených 

v bodě 10 těchto Pravidel.  

2. Karta je vydána na základě písemné žádosti občana, jejíž součástí jsou tato Pravidla. 

Písemná akceptace Pravidel je podmínkou pro vydání karty a její následné dobíjení. 

K žádosti  

o vydání karty je nutné doložit průkazku typu MHD (dále jen „průkazka“) vydanou ČSAD 

AUTOBUSY České Budějovice, a. s. a občanský průkaz.  

3. Karta je vydávána s nabitým kreditem jízdného ve výši 360 Kč. Uvedená výše kreditu 

jízdného nemusí být platná v případě uplatnění postupu podle bodu 15 těchto Pravidel.  

4. Vydání karty je možné pouze do vlastních rukou občana. 

5. Kredit jízdného ve výši 360 Kč je občanovi na kartu dobit vždy jednou za kalendářní rok. 

V kalendářním roce, ve kterém byla karta vydána, nárok na dobití kreditu jízdného 

nevzniká.  

6. Kredit jízdného je na kartu dobit pouze v případě, že v průběhu příslušného kalendářního 

roku občan osobně předloží na odboru sociálních věcí kartu a průkazku.  

7. Dobití kreditu jízdného je realizováno na základě tzv. dobíjecího kupónu, který bude 

občanovi vydán městem prostřednictvím odboru sociálních věcí a následně občanem 

předložen ČSAD AUTOBUSY České Budějovice, a. s. na kterékoliv lince uvedené v bodě 10 

těchto Pravidel.  

8. Kredit jízdného se nedobíjí zpětně (za uplynulý kalendářní rok) ani dopředu (na 

následující kalendářní rok). 

9. Dobíjení karty ze strany občana není možné. 

10. Kartu lze využít pro přepravu občana na autobusových linkách 360051 (Milevsko – 

Kovářov – Klučenice – Milešov), 360059 (Milevsko – Sepekov – Opařany), 360062 

(Milevsko – Rukáveč – Branice – Jetětice – Podolí I), 360067 (Milevsko – Přeštěnice – 

Chyšky), 360068 (Milevsko – Veselíčko – Bernartice – Písek), 360070 (Milevsko – Jickovice 

– Kostelec nad Vltavou) a na lince MHD provozované v souladu se Smlouvou o veřejných 

službách v přepravě cestujících ve veřejné městské autobusové linkové dopravě na území 

města Milevska. 
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11. Přeprava občana může být realizována pouze v rámci města a jeho místních částí. 

12. Karta je nepřenosná a lze ji využívat pouze společně s průkazkou. 

13. Platnost kreditu na kartě není omezena.  

14. V případě ztráty, odcizení nebo poškození vydané karty je karta na základě písemné 

žádosti občana odborem sociálních věcí zablokována, a je-li na kartě zjištěn zůstatek 

kreditu jízdného, zajistí odbor sociálních věcí jeho převod na novou kartu. Náklady 

související s vydáním nové karty nese občan.      

15. Vydání karty nebo dobití kreditu jízdného je možné v případě, že občan ve stejném 

kalendářním roce neuplatnil nárok na vydání kupónů na bezplatnou přepravu občanů 

města nad 70 let věku, které jsou vydávány v souladu s Pravidly vydávání kupónů na 

bezplatnou přepravu občanů města Milevska nad 70 let věku v rámci sociálních služeb 

poskytovaných Sociálními službami Města Milevska, příspěvkovou organizací. V případě, 

že občan ve stejném kalendářním roce uplatnil nárok na vydání těchto kupónů, má nárok 

na vydání karty nebo dobití kreditu jízdného pouze v případě, že poměrnou část 

nepoužitých kupónů vrátí. V takovém případě je občanovi poskytnut kredit jízdného 

poměrnou částí podle počtu vrácených nepoužitých kupónů vydaných v příslušném 

kalendářním roce. Maximální výše kreditu jízdného na kalendářní rok je uvedena v bodě 

3 těchto Pravidel. Takovou změnu lze však učinit maximálně jedenkrát za kalendářní rok.  

16. Dosáhne-li občan 70 let věku v průběhu kalendářního roku, náleží mu kredit jízdného na 

celý kalendářní rok. Obdobně se postupuje v případě změny trvalého pobytu na území 

města.  

17. V případě změny trvalého pobytu mimo území města nárok na kartu a její dobíjení zaniká 

a občan je povinen kartu městu vrátit.  

 

Tato Pravidla vydávání a dobíjení bezkontaktní čipové karty pro přepravu občanů města 

Milevska nad 70 let věku byla schválena usnesením rady města č. 453/18 ze dne 17.12.2018 

a jsou platná od 01.01.2019. 

 

 

 

 

 

 

---------------------------------------- 

Ing. Ivan Radosta v. r.  

starosta města  

 


