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Vyřízení žádosti dle z. č. 106/1999 Sb. 

Vážený pane architekte, 

dne 22. 4. 2014 byla na Kancelář primátora Magistrátu města Přerova (dále jen Kancelář) doručená 

Vámi, elektronickou cestou, podaná žádost dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 

ve znění pozdějších změn a doplnění (dále jen „InfZ“). 

Vámi odeslaná žádost dle InfZ obsahovala následující dotazy, které se týkaly vydání tiskoviny 

„Noviny o rozvoji statutárního města Přerova“, a to v září roku 2010: 

1. V jakém nákladu byla tiskovina vydána? 

2. Jakými způsoby byla tiskovina distribuována veřejnosti? 

3. Prosím o sdělení celkové částky za přípravu a tisk tohoto materiálu s uvedením jednotlivých 

položek (grafická příprava, tisk, doprava, distribuce aj.) 

4. Kdo realizoval tisk této tiskoviny a jakým způsobem byl vybrán? 

5. Jaké tiskoviny obdobného charakteru připravuje město Přerov vydat v letošním roce? 

 

K těmto Vámi zaslaným dotazům Vám sdělujeme: 

ad 1. Tiskovina byla vydána v nákladu 20.500ks 

ad 2. Tiskovina byla distribuována do schránek občanů města (vč. místních částí) společně 

s Přerovskými listy 

ad 3. Přípravné práce (5.000,- Kč); redakční práce (38.000,- Kč); grafické práce (27.000,- Kč); vedení 

projektu a předání díla v elektronické podobě .pdf a .indd na CD nosiči (4.000,- Kč) – celkem 
74.000,- Kč; tisk (67.821,- Kč); distribuce (12.712,- Kč) – ve všech případech se jedná o ceny 

včetně tehdejší sazby DPH. 

ad 4. Tisk této tiskoviny realizovala firma Euro-print Přerov, s.r.o., kdy byla učiněna Výzva jednomu 

zájemci. 

ad 5. Tiskoviny obdobného charakteru město Přerov v letošním roce neplánuje vydávat. 

S pozdravem 

Zdeněk Daněk 
vedoucí oddělení 

 


