
 
Отримайте безкоштовний спеціальний проїзний документ 

на громадський транспорт у Ческе-Будейовіце
Vyřiďte si zdarma zvláštní jízdní doklad na MHD v Českých Budějovicích

Де можна отримати спеціальний проїзний документ 
для безкоштовного проїзду у громадському 
транспорті?
Центр обслуговування клієнтів DPMCB, торговий 
центр Mercury (Вхід з перехрестя вулиць Žižkova tř.
і Dvořákova, праворуч відразу за входом)
Zákaznické centrum DPMCB, OC Mercury, vchod z křižovatky ulic 
Žižkova tř. a Dvořákova, vpravo hned za vstupem.

Kde si můžete zvláštní jízdní doklad zřídit?

Центр 
обслуговування 
клієнтів DPMCB

Увага! Від 29. 3. 2022 року буде недостатньо
пред'явити лише український паспорт для
безкоштовного проїзду в громадському транспортію
Pozor! Od 29. 3. 2022 již nestačí pro bezplatnou přepravu MHD  prokázat se
ukrajinským pasem.

Транспортна компанія міста Ческе-Будейовіце дозволить громадянам України,
які залишили свої домівки через війну, отримати безкоштовний проїзд.
DPMCB umožní občanům Ukrajiny, kteří opustili svůj domov kvůli válce, bezplatnou přepravu v MHD.

Графік роботи: 
Otevírací doba:

  понеділок–п'ятниця: 6:00–19:00
  субота: 8:00–12:00

Що потрібно для оформлення спеціального проїзного документу?
Co budete potřebovat pro vystavení zvláštního jízdního dokladu?

Паспорт України зі спеціальною візою для громадян України, виданою Міністерством внутрішніх 
справ Чеської Республіки або Поліцією Чеської Республіки, або іншою еквівалентною візою, 
виданою через триваючий збройний конфлікт в Україні
Cestovní pas Ukrajiny s vízem strpění vydaným Ministerstvem vnitra ČR nebo Policií ČR nebo jiným ekvivalentním vízem uděleným 
z důvodu probíhajícího ozbrojeného konfliktu na Ukrajině

або nebo

Прикордонний реєстраційний документ зі спеціальною візою для громадян України, виданою 
Міністерством внутрішніх справ Чеської Республіки або Поліцією Чеської Республіки, або іншою 
еквівалентною візою, виданою через триваючий збройний конфлікт в Україні
Hraniční průvodkou s vízem pro strpění vydaným Ministerstvem vnitra ČR nebo Policií ČR, popř. jemu ekvivalentním vízem
uděleným z důvodu probíhajícího ozbrojeného konfliktu na Ukrajině.

При проїзді громадським транспортом необхідно мати при собі спеціальний проїзний 
документ і предявити його на вимогу ревізора. 
Při cestování MHD je nutné mít zvláštní jízdní doklad u sebe a na vyzvání se prokázat revizorovi.

Спеціальний проїзний документ діє до 31. 12. 2022. Після цього терміну картку можна 
використати для оформлення звичайного проїзного квитка на обмежений період часу.
Zvláštní jízdní doklad platí do 31. 12. 2022. Průkazku je možné následně použít pro vystavení časové předplatní jízdenky.

Po - Pá:

So:

Кінцевий термін оформлення спеціального проїзного документу
– 30 днів з моменту отримання візи.

Lhůta pro opatření si zvláštního jízdního dokladu je 30 dnů od obdržení víza.


