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Z a s t u p i t e l s t v o  m ě s t a  P ř e r o v a  

 Přerov 13.10.2017 

Návrh pro 32. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 24. 10. 

2017 

Zpravodaj:  Pavel Košutek, náměstek primátora 

Navrhovatel:  Rada města Přerova 2014 - 2018 

Zpracovatel:  Ing. Jitka Kočicová, vedoucí odboru 

 

Název návrhu: 

Smlouva o úhradě kompenzace na zajištění dopravní obslužnosti území Statutárního 

města Přerova 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

schvaluje uzavření Smlouvy o úhradě kompenzace na zajištění dopravní obslužnosti území 

Statutárního města Přerova s Olomouckým krajem, zastoupeným Koordinátorem Integrovaného 

dopravního systému Olomouckého kraje, příspěvkové organizaci 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Rada města Přerova  

na své schůzi dne 21.09.2017 usnesením č. 3195/77/10/2017 podala návrh Zastupitelstvu města 

Přerova schválit uzavření Smlouvy o úhradě kompenzace na zajištění dopravní obslužnosti území 

Statutárního města Přerova s Olomouckým krajem, zastoupeným Koordinátorem Integrovaného 

dopravního systému Olomouckého kraje, příspěvkové organizaci. 

 

Odbor evidenčních správních služeb a obecního živnostenského úřadu 

doporučuje schválit uzavření Smlouvy o úhradě kompenzace na zajištění dopravní obslužnosti území 

Statutárního města Přerova s Olomouckým krajem, zastoupeným Koordinátorem Integrovaného 

dopravního systému Olomouckého kraje, příspěvkovou organizací, ve znění, které tvoří Přílohu č. 1 

důvodové zprávy.  

 

Důvodová zpráva: 

Dopravní obslužností se dle ustanovení § 2 zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě 



cestujících a o změně dalších zákonů (dále jen „Zákon o veřejných službách“) rozumí zabezpečení 

dopravy po všechny dny v týdnu především do škol a školských zařízení, k orgánům veřejné moci, do 

zaměstnání, do zdravotnických zařízení poskytujících základní zdravotní péči a k uspokojení 

kulturních, rekreačních a společenských potřeb, včetně dopravy zpět, přispívající k trvale udržitelnému 

rozvoji územního obvodu. 

  

Kraje (Olomoucký kraj) a obce dle ustanovení § 3 odst. 1 Zákona o veřejných službách ve své 

samostatné působnosti stanoví rozsah dopravní obslužnosti a zajišťují dopravní obslužnost 

veřejnými službami v přepravě cestujících veřejnou drážní osobní dopravou a veřejnou 

linkovou dopravou a jejich propojením.  
Obec (město Přerov) dle ustanovení § 3 odst. 3 Zákona o veřejných službách zajišťuje dopravní 

obslužnost ve svém územním obvodu nad rámec dopravní obslužnosti kraje.  
Statutární město Přerov si z velké části dopravní obslužnost svého územního obvodu zajišťuje a nadále 

bude zajišťovat formou městské autobusové dopravy, na základě smluvního vztahu s dopravcem 

Arriva Morava a.s., IČ: 258 27 405, sídlo Vítkovická 3133/5, Ostrava – Moravská Ostrava. Zbylou 

část, tj. zejména dopravní obslužnost místních částí Penčice, Žeravice, Čekyně a Dluhonice, nad svůj 

rámec, v současné době zajišťuje Olomoucký kraj. 

  

Od 01.01.2018 bude městská autobusová doprava Přerov zahrnovat i část obslužnosti místních částí 

Čekyně a Žeravice. Část dopravní obslužnosti místní části Dluhonice je do městské autobusové 

dopravy začleněna od roku 2014.  

  

Z důvodu zajištění zbylé části dopravní obslužnosti místní částí Penčice a dalších přepravních potřeb 

obyvatel místních částí Žeravice, Čekyně a Dluhonice, tj. návaznost nejenom na město Přerov, ale i na 

další přilehlé obce (Kokory, Tršice, Rokytnice), kde většina obyvatel místních částí má lékaře, školky, 

školy a také možnost přestupu na spoje do Olomouce, ale i z důvodu nemožnosti otočení se autobusů v 

Penčicích (absence točny), přistoupí město Přerov podepsáním Smlouvy o úhradě kompenzace na 

zajištění dopravní obslužnosti území Statutárního města Přerova (dále jen „Smlouva o úhradě 

kompenzace“) k částečnému zajištění dopravní obslužnosti místních částí ze strany Olomouckého 

kraje, za podmínek stanovených v této smlouvě. 

  

Konkrétně se jedná o linky 920511 Přerov - Císařov - Krčmaň a 920513 Přerov - Kokory - Tršice, 

Lipňany. Tyto linky z hlediska Olomouckého kraje patří do provozní oblasti Přerovsko S a Lipnicko. 

Z provozní oblasti Přerovsko J nebude žádná linka veřejné linkové dopravy (příměstské linky) 

zajišťovat obsluhu města Přerov a jeho místních částí. Linka 920511 obsahuje spoje ze stávajících 

linek 920025 Přerov - Citov - Krčmaň a 920027 Přerov - Brodek u Přerova - Majetín - Olomouc. 

Linka 920513 obsahuje spoje ze stávajících linek 920004 Přerov - Tršice, Lipňany a 920006 Přerov - 

Kokory - Tršice, Lipňany. 

  

Město Přerov nebude hradit kompenzaci za celé linky, ale jen některé spoje (z linky 920513 většinu), a 

to nikoliv celou délku spojů, ale jen jejich část na území místních částí města Přerova. Například jen 

z Předmostí přes Čekyni do Penčic. Přerov nebude hradit úsek spojů v centru města (od Přerov, aut.st. 

po Předmostí nebo Dluhonice) ani úseky spojů mimo Přerova a jeho místních částí. Konkrétní údaje 

jsou zřejmé z tabulky v Příloze 2. 

  

Tabulka obsahuje všechny spoje linek 920511 a 920513. U každého spoje je uvedena četnost (počet 

dnů = počet jízd spoje) v roce 2018, km/spoj a celkový počet km za rok 2018 na území místních částí 

města Přerova, za něž bude město Přerov hradit kompenzaci. Dále jsou u každého spoje uvedeny 

km/spoj a celkové km za rok 2018 mimo území Přerova, které bude hradit Olomoucký kraj. A v 

dalších dvou sloupcích jsou uvedeny celkové km/spoj a celkové km spoje za rok 2018, tj. součet 

dopravních výkonů pro město Přerov a pro Olomoucký kraj. 

  

Výpočet výše kompenzace je stanoven v čl. III. Smlouvy o úhradě kompenzace a vychází z aktuální 

platné ceny za 1 km na lince ve výši 33,9 Kč/1 km, která byla vysoutěžena zadavatelem - Olomoucký 

kraj, a je uvedena ve sloupci CDV přílohy č. 1 Smlouvy o úhradě kompenzace. 



Podepsáním Smlouvy o úhradě kompenzace je předpoklad, že město Přerov uhradí za rok 2018 částku 

2 099 791,68 Kč (může být změněna dle počtu ujetých km, např. z důvodu objížďky, nejetého spoje 

atp, nebo jiné výše tržby z jízdného než je předpokládáno). Potřebná částka je zahrnuta do požadavku 

na výdajovou část rozpočtu odboru evidenčních správních služeb a obecního živnostenského úřadu pro 

rok 2018.  

  

Přílohy: 
1. Smlouva o úhradě kompenzace na zajištění dopravní obslužnosti území Statutárního města 

Přerova, včetně příloh 

2. Podrobný přehled spojů dopravních výkonů 

 

 

 


