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Vážený žadateli, 

 

statutární město Přerov obdrželo dne 4.1.2019 Vaši žádost o poskytnutí informací podle 

zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném a účinném znění, 

naše č.j. MMPr/003312/2019, týkající se poskytnutí informací:  

 

1. Přehled realizovaných investičních akcí nad 500 tis. Kč dle závěrečného účtu a výroční 

zprávy Statutárního města Přerova za rok 2015 společnosti PSS Přerovská stavební a.s., 

Skopalova 2861/7, Přerov I - Město, 750 02 Přerov, IČ 277 69 585. U každé realizované akce 

žádám o informaci, zda byla veřejná zakázka realizována pracovníky MMPr, nebo v 

zastoupení zadavatele Statutárního města Přerov jinou osobou, tj. externím administrátorem, 

dle § 43, zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném a účinném znění. 

 

2. Přehled realizovaných investičních akcí nad 500 tis. Kč dle závěrečného účtu a výroční 

zprávy Statutárního města Přerova za rok 2016 společnosti PSS Přerovská stavební a.s., 

Skopalova 2861/7 , Přerov I - Město 750 O2 Přerov, IČ 277 69 585. U každé realizované 

akce žádám o informaci, zda byla veřejná zakázka realizována pracovníky MMPr, nebo v 

zastoupení zadavatele Statutárního města Přerov jinou osobou, tj. externím administrátorem, 

dle § 43 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném a účinném znění. 

 

3. Přehled realizovaných investičních akcí nad 500 tis. Kč dle závěrečného účtu a výroční 

zprávy Statutárního města Přerova za rok 2017 společnosti PSS Přerovská stavební a.s., 

Skopalova 2861/7 , Přerov I - Město 750 02 Přerov, IČ 277 69 585. U každé realizované akce 

žádám o informaci, zda byla veřejná zakázka realizována pracovníky MMPr, nebo v 

zastoupení zadavatele Statutárního města Přerov jinou osobou, tj. externím administrátorem, 

dle § 43 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném a účinném znění. 

 

4. Přehled realizovaných investičních akcí nad 500 tis. Kč Statutárního města Přerov za rok 

2018 společnosti PSS Přerovská stavební a.s., Skopalova 2861/7 , Přerov I - Město, 750 O2 

Přerov, IČ 277 69 585. U každé realizované akce žádám O informaci, zda byla veřejná 



zakázka realizována pracovníky MMPr, nebo v zastoupení zadavatele Statutárního města 

Přerov jinou osobou, tj. externím administrátorem, dle § 43 zákona č. 134/2016 Sb., o 

zadávání veřejných zakázek, v platném a účinném znění. 

 

Statutární město Přerov jako povinný subjekt konstatuje, že Vaší žádosti ze dne 4.1.2019  

v y h o v u j e   v plném rozsahu, a na základě Vašich požadavků specifikovaných v bodech I. 

– IV., poskytujeme následující informace, a to odkazem na profily zadavatele, ve kterých jsou 

veškeré požadované informace obsaženy, to vše s přihlédnutím k ustanovení § 6 zákona č. 

106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném a účinném znění:  

 

https://www.prerov.eu/cs/magistrat/verejne-zakazky-a-vyberova-rizeni/verejne-

zakazky/verejne-zakazky-dle-zakona-c-137-2006-sb-od-1-9-2011.html 

 

 

 A od 1. 9. 2018 aktivní profil zadavatele, platný od 26. 7. 2018:  

 

https://nen.nipez.cz/profil/zakazkymestoPrerov 

 

 

 

S pozdravem 

 

 

Ing. Ivana Pinkasová 

vedoucí odboru řízení projektů a investic 
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