
Statutární město Přerov
Magistrát města Přerova
Odbor evidenčních správních služeb
a živnostenského obecního úřadu dopravy
Oddělení dopravně správních agend
Bratrská 34
750 11 Přerov 2

pracoviště: nám. T. G. Masaryka 16
tel.: +420 581 268 111 – ústředna
fax: 420 581 268 697
www.prerov.eu

Váš dopis č.j.

Ze dne 23.7.2015

Naše č.j.: MMPr/092984/2015

Sp. zn.: MMPr/092984/2015/02

Sp. sk. zn.: 84.1 S/5

Vyřizuje: Bc. Margita Považanová

Tel.: 581 268 453

Přerov

31.7.2015

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 doručené Magistrátu města Přerova dne 24.7.2015 o poskytnutí 
informací k zajištění provozu městské autobusové dopravě v Přerově (dále jen „MAD Přerov“), ve 
smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, 
Vám poskytujeme následující informace:

1. Jaká společnost/i ve Vašem městě zajišťuje/zajišťují provoz MHD?

Provoz městské autobusové dopravy v Přerově zajišťuje Dopravní a logistická společnost 
s.r.o., IČO: 283 60 311 se sídlem Přerov, U Žebračky 3042/18a, 750 02  Přerov 

2. Jaký byl počet vozokm ujetých v rámci MHD v roce 2014? 

745 tis.

3. Jaký byl počet přepravených osob v MHD ve Vašem městě v roce 2014?

3 535 tis.

4. Jaká byla výše kompenzace ztráty z provozu MHD v roce 2014? 

19 993 tis. Kč

5. Jaká je cena za 1 vozokm?

19 993 tis. / 745 tis. = 26,84
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6. Kdy byla uzavřena stávající smlouva o zajištění provozu MHD a kdy vyprší? 

stávající smlouva uzavřena 12.3.2014

dopravce se smluvně zavázal plnit svůj závazek do 31.3.2024

7. Má Vaše město uzavřenou smlouvu o zajišťování provozu MHD v souladu se zákonem č. 
194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů?

ano

8. Pokud nemá Vaše město uzavřenou smlouvu v souladu se zákonem č. 194/2010 Sb., kdy 
má v plánu tuto smlouvu dle tohoto zákona uzavřít, resp. byl již zveřejněn záměr 
o uzavření smlouvy v úředním věstníku Evropské unie?

---

9. Má Vaše město zpracován plán dopravní obslužnosti území?

statutární město Přerov má zpracovanou Strategii dopravní obslužnosti města 
Přerova na období 2007-2013 (SDO, aktualizace 2010), která se dále již 
neaktualizovala. Ještě v letošním roce bude zadáno zpracování Plánu udržitelné 
mobility (SUMP), který po schválení nahradí všechny koncepce a strategie v oblasti 
dopravy. SDO je zveřejněna na WEBu města Přerova na adrese:

http://www.prerov.eu/filemanager/files/file.php?file=1013

Bc. Margita Považanová 
správní referent


