
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 09.01.2019 

Naše č.j.: MMPr/001716/2019 

Sp. zn.: MMPr/001716/2019/02 

Sp. sk. zn.: 84.1 S/5 
 

Vyřizuje:

Tel.: 581 268 453 

Přerov 

09.01.2019 

E-mail: 

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

Na základě Vaší písemné žádosti o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, Vám sdělujeme následující: 

1. tržby z provozu MAD Přerov  

1.1.  v roce 2017 – 11.321 tis. Kč - z výkazů předložených na předepsaném tiskopise dopravcem 
zajišťujícím provoz MAD Přerov 

1.2.  v roce 2018 – město Přerov nedisponuje tímto údajem z důvodu neukončeného vyúčtování roku 
2018  

2. kompenzace na provoz MAD Přerov 

2.1.  v roce 2017 – 19.941 tis. Kč - z výkazů předložených na předepsaném tiskopise dopravcem 
zajišťujícím provoz MAD Přerov 

2.2.  v roce 2018 – město Přerov nedisponuje tímto údajem z důvodu neukončeného vyúčtování roku 
2018  

3. náklady na provoz MAD Přerov  

3.1.  v roce 2017 – 33.853 tis. Kč - z výkazů předložených na předepsaném tiskopise dopravcem 
zajišťujícím provoz MAD Přerov 

3.2.  v roce 2018 – město Přerov nedisponuje tímto údajem z důvodu neukončeného vyúčtování roku 
2018  

4. počet najetých kilometrů dle jízdních řádů v MAD Přerov  

4.1.  v roce 2017 – 758,79 tis. km - z výkazů předložených na předepsaném tiskopise dopravcem 
zajišťujícím provoz MAD Přerov 

4.2. v roce 2018 – město Přerov nedisponuje tímto údajem z důvodu neukončeného vyúčtování roku 
2018  

5. počet přepravených cestujících v MAD Přerov  

5.1.  v roce 2017 – 3.413,51 tis. osob - z výkazů předložených na předepsaném tiskopise dopravcem 
zajišťujícím provoz MAD Přerov 
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5.2.  v roce 2018 – město Přerov nedisponuje tímto údajem z důvodu neukončeného vyúčtování roku 

2018  

6. smlouvy k zajištění provozu MAD Přerov  

6.1.  v roce 2017 byla MAD Přerov zajišťována na základě smlouvy, kterou i s dodatkem naleznete na 
stránkách 

https://smlouvy.gov.cz/smlouva/4416772 

6.2.  v roce 2018 byla MAD Přerov zajišťována na základě smlouvy, kterou naleznete na stránkách 

https://www.prerov.eu/redakce/index.php?lanG=cs&clanek=2293&slozka=1922&xsekce=2030&as4
uOriginalDomain=www.prerov.eu&as4u_protocol=https&ConfirmCookie=yes&scearch=yes&ftext=a
utobuso&detail_claim=16774& 

7. ceník jízdného 

7.1.  roku 2017 naleznete v příloze tarif-idsok-platny-od-13-12-2015.pdf.2zdpbik.pdf na stránkách 

 https://smlouvy.gov.cz/smlouva/4416772 

7.2.  roku 2018 naleznete v Tarifu IDSOK, příloze č. 04 Smlouvy o veřejných službách v přepravě 
cestujících veřejnou linkovou dopravou  

https://www.prerov.eu/redakce/index.php?lanG=cs&clanek=2293&slozka=1922&xsekce=2030&as4u
OriginalDomain=www.prerov.eu&as4u_protocol=https&ConfirmCookie=yes&scearch=yes&ftext=aut
obuso&detail_claim=16774& 

 

 

 

 

 
správní referent 
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