i ZMENY V PREPRAVNOM PORIADKU
OD 24.8.2020 (PONDELOK)
Vážení cestujúci,
oznamujeme Vám, že predstavenstvo Dopravného podniku mesta Prešov, a. s. schválilo
zmenu Prepravného poriadku MHD v Prešove, ktorá sa týka prepravy osôb a ich povinností
počas mimoriadneho stavu, núdzového stavu alebo epidémie. Zmeny sa však týkajú aj vecí,
ktoré sú vylúčené z prepravy a nálezov v MHD.

ČLÁNOK 4
Postavenie, práva a povinnosti cestujúcich
Článok 4 sa dopĺňa bodom 26 nasledovne:
„26. Počas vyhláseného mimoriadneho stavu alebo núdzového stavu z dôvodu epidémie
alebo pandémie je cestujúci povinný dodržiavať nasledovné:
a)

nástup a výstup z vozidla len niektorými dverami,

b)

zákaz obsadzovať vybrané sedadlá,

c)

mať pri nástupe a počas celej prepravy prekryté horné dýchacie cesty (ústa, nos)
rúškom, šatkou, šálom alebo inou vhodnou alternatívou,

d)

zákaz vstupu, pohybu a zdržiavania sa v miestach, ktoré sú vo vozidle vymedzené
dopravcom.

Od povinnosti uvedenej v písm. c) sú na základe opatrenia Úradu verejného zdravotníctva
oslobodené osoby:
•

deti do troch rokov veku,

•

so závažnými poruchami autistického spektra,

•

osoby s chronickými ochoreniami dýchacích ciest s dychovou nedostatočnosťou
a osoby s kožnými ochoreniami tváre, u ktorých by nosenie rúška mohlo viesť
k zhoršeniu stavu.
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ČLÁNOK 6
Vylúčenie osoby z prepravy
Článok 6 bol doplnený v bode 1 nasledovne:
„1. Oprávnené osoby dopravcu sú ďalej oprávnené z prepravy vylúčiť:
f) osoby bez vhodnej ochrany horných dýchacích ciest (ústa, nos) z dôvodu
nedodržania povinnosti uvedenej v Článku 4 bod 26 písm. c) Prepravného poriadku
MHD v Prešove.“

ČLÁNOK 10
Veci, ktorých preprava je vylúčená
Článok 10 bol doplnený v bode 1 nasledovne:
„1. Cestujúcemu je zakázané brať so sebou do vozidla:
h) kolobežky, ktoré nie je možné pred nástupom do vozidla poskladať a zamedziť
tak jej použitiu v interiéri,
i) bicykle a kolobežky s pomocným pohonom (elektrickým, benzínovým a pod.),
j) skladacie bicykle, ktoré po zložení presahujú maximálne stanovené parametre
uvedené v písm. f) a g) tohto bodu,
k) motorové vozidlá s menej ako štyrmi kolesami a štvorkolky.“

ČLÁNOK 17
Nálezy
Článok 17 bol v bode 3 upravený nasledovne:
„3. Dopravca zhromažďuje a vydáva nálezy na dispečingu dopravcu na ul. Bardejovská
č. 7, Ľubotice. Pri vydávaní nálezu platia primerané pravidlá definované v bode 2 tohto
článku. Cestujúci si môže nález vyzdvihnúť v deň straty u vodiča vo vozidle, v ďalšie dni
na dispečingu dopravcu. Nálezy, ktoré obsahujú len čipovú kartu, sa zhromažďujú v predajni
cestovných lístkov na ul. Weberova č. 2, Prešov. Dopravca zhromažďuje a uchováva nálezy
vo svojom sídle po dobu jedného roka. Po uplynutí doby sú nálezy zlikvidované.“
Plné znenie Prepravného poriadku MHD v Prešove nájdete na stránke www.dpmp.sk
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