




 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Věc:  Oznámení o odložení žádosti o informace 
 

Dne 9.4.2014  jsme obdrželi Vaši žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 
Sb.,  o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších  předpisů, a to konkrétně poskytnutí 
informací formou sdělení:  
- jaké výše dosáhly tržby z provozu MHD v Kroměříži v roce 2012 a 2013 (bez tržeb z reklamy a jiných 
obdobných činností), 
- v jaké výši byly v roce 2012 a 2013 poskytnuty dotace na provoz MHD, 
- jaké výše dosáhly náklady na provoz MHD v roce 2012 a 2013, 
- kolik činí počet najetých vozových kilometrů v MHD v roce 2012 a 2013, 
- kolik činí počet přepravených cestujících v MHD v roce 2012 a 2013. 
 
 Zároveň jste žádala o předložení Smlouvy o provozu MHD uzavřené se spol. KTS, s.r.o. účinné pro rok 
2012 a 2013. 
 
K výše uvedenému sdělujeme, že město Kroměříž není právnická osoba, jenž by vytvořila  tyto 
informace a  požadované informace se nevztahují  k jeho působnosti. MHD je předmětem činnosti  
KTS, s.r.o. se sídlem Kaplanova 2959, 767 01 Kroměříž. 
Město Kroměříž z  uvedeného důvodu taktéž nemá uzavřenu s  uvedenou společností žádnou smlouvu 
o provozu MHD. 
      
    Z výše uvedeného důvodu byla Vaše žádost o poskytnutí informace dle § 14 odst. 5 písm.c) zák. č. 
106/1999 Sb.. ve znění pozdějších předpisů  o d l o ž e n a . 
 

 

         
           JUDr. Irena Gráfová 

                              vedoucí odd ělení právních činností  
 
otisk ú ředního razítka 
 
 
 

 

 

                          Odbor ob čansko-správních agend 
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č.j.            MeUKM/023682/2014 
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Věc:  Odpov ěď na žádost o informace dle zák. č. 106/1999 Sb.. o svobodném 
přístupu k informacím, ve zn ění pozd ějších p ředpis ů 
 

Na základě Vaší žádosti o poskytnutí informací ze dne 9.4.2014 a rozhodnutí Krajského úřadu 
Zlínského kraje , odboru dopravy a silničního hospodářství ze dne 30.6.2014, týkající se poskytnutí 
následujících informací: 

 
1. Jaké výše dosáhly tržby z provozu MHD v Kroměříži  v roce 2012 a 2013 bez tržeb z reklamy a jiných  
    obdobných činností). 
2. V jaké výši byly v roce 2012 a 2013 poskytnuty dotace na provoz MHD.. 
3. Jaké výše dosáhly náklady na provoz MHD v roce 2012 a 2013. 
4. Kolik činí počet najetých vozových kilometrů v MHD v roce 2012 a 2013.. 
5. Kolik činí počet přepravených cestujících v MHD v roce 2012 a 2013. 
6. Smlouva o provozu MHD uzavřená se spol. KTS, s.r.o. účinná pro rok 2012 a 2013 
 
Vám sdělujeme následující. 
 
Ad. 1. Dle sdělení KTS, s.r.o. byly v roce 2012 tržby z provozu MHD 5 603 736,- Kč a v roce 2013 činila 
výše tržeb 5 283 400,- Kč. 
 
Ad. 2. V roce 2012 ani v roce 2013 nebyla společnosti KTS, s.r.o.  městem Kroměříž poskytnuta žádná 
dotace na provoz MHD. 
 
Ad. 3. Město Kroměříž nevynaložilo v roce 2012 a 2013 žádné náklady na provoz MHD. 
 
Ad. 4. Dle sdělení KTS, s.r.o.  činil počet najetých kilometrů v roce 2012  275 960 km a v roce 2013 
276 120 km.. 
 
Ad. 5. Dle sdělení KTS, s.r.o. činil počet přepravovaných cestujících 1 128 000 a v roce 2013 
1 128 900. 
 
Ad. 6. Město Kroměříž nemá uzavřenu žádnou smlouvu s uvedenou společností na provoz MHD. 
  
 
Otisk ú ředního razítka 

         
                                                             JUDr. Irena Gráfová 

                                                vedoucí odd ělení právních činností  
 

 

                          Odbor ob čansko-správních agend 
                          Oddělení právních činností 
Vyřizuje:  JUDr. Irena Gráfová                       
e-mail   irena.grafova@mesto-kromeriz.cz                              
č. tel.                573321191. 723708821 
datum   3. července 2014 
č.j.            MeUKM/023682/2014 
poř.č.             IN-12/2014 
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