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Váš dopis č.j.  

Ze dne 11.4.2013 

Naše č.j.: MMPr/032506/2015 

Sp. zn.: MMPr/032506/2015/02 

Sp. sk. zn.: 84.1 S/5 
 

Vyřizuje: Bc. Margita Považanová 

Tel.: 581 268 453 

Přerov 

23.3.2015 

E-mail: margita.povazanova@prerov.eu 

Poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 

ve znění pozdějších předpisů  

Na základě Vaší písemné žádosti ze dne 16. 3. 2015 o poskytnutí informací k městské autobusové 

dopravě v Přerově (dále jen „MAD Přerov“), v letech 2012, 2013 a 2014, ve smyslu zákona 

č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„Zákon o svobodném přístupu k informacím“), Vám poskytujeme následující informace: 

 

1. Tržby z provozu MAD Přerov - z výkazů předložených na předepsaném tiskopise dopravcem 

zajišťujícím provoz MAD Přerov 

1.1. v roce 2012 – 13 742 148,- Kč 

1.2. v roce 2013 –  13 383 753,- Kč 

1.3. v roce 2014 – 12 393 559,- Kč 

2. Kompenzace na provoz MAD Přerov 

2.1. v roce 2012 – 25 617 020,- Kč 

2.2. v roce 2013 – 25 999 229,- Kč 

2.3. v roce 2014 – 19 992 589,- Kč 

3. Náklady na provoz MAD Přerov - z výkazů předložených na předepsaném tiskopise 

dopravcem zajišťujícím provoz MAD Přerov 

3.1. v roce 2012 – 40 020,7 tis. Kč 

3.2. v roce 2013 – 40 229,15 tis. Kč 

3.3. v roce 2014 – 42 537,31 tis. Kč 
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4. Počet najetých kilometrů dle jízdních řádů v MAD Přerov - z výkazů předložených na 

předepsaném tiskopise dopravcem zajišťujícím provoz MAD Přerov 

4.1.  v roce 2012 – 727 401 km 

4.2. v roce 2013 – 729 039 km 

4.3. v roce 2014 – 744 959 km 

5. Počet přepravených cestujících v MAD Přerov - z výkazů předložených na předepsaném 

tiskopise dopravcem zajišťujícím provoz MAD Přerov 

5.1. v roce 2012 – 4 643 tis. osob 

5.2. v roce 2013 – 4 195 tis. osob 

5.3. v roce 2014 – 3 535 tis. osob 

6. Smlouvy o provozu MAD Přerov s jednotlivými dopravci 

6.1. v příloze na CD předkládáme smlouvy s jednotlivými dopravci, na základě kterých byla 

v letech 2012, 2013 a 2014 MAD Přerov zajišťována, 

6.2. Smlouva o veřejných službách v přepravě cestujících veřejnou linkovou dopravou dle 

zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších 

zákonů, v platném znění je zveřejněná informace, kterou s odkazem na ustanovení § 6 odst. 

1 Zákona o svobodném přístupu k informacím naleznete pod názvem Smlouva s vybraným 

dodavatelem na webových stránkách města Přerova 

http://www.prerov.eu/redakce/index.php?lanG=cs&clanek=2293&slozka=1922&xsekce=2

030&scearch=yes&ftext=MAD+P%C5%99erov&list_from=50&detail_claim=12446& 

 

 

 

 

 

Bc. Margita Považanová  

správní referent 

 

 

Příloha - CD: 

1. Smlouva o veřejných službách v přepravě cestujících veřejnou linkovou dopravou dle zákona 

č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů, 

v platném znění (1.12.2011 - 30.11.2013) 

2. Smlouva o veřejných službách v přepravě cestujících veřejnou linkovou dopravou dle zákona 

č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů, 

v platném znění (1.12.2013 - 31.3.2014) 

 

http://www.prerov.eu/redakce/index.php?lanG=cs&clanek=2293&slozka=1922&xsekce=2030&scearch=yes&ftext=MAD+P%C5%99erov&list_from=50&detail_claim=12446&
http://www.prerov.eu/redakce/index.php?lanG=cs&clanek=2293&slozka=1922&xsekce=2030&scearch=yes&ftext=MAD+P%C5%99erov&list_from=50&detail_claim=12446&

