
Statutární město Přerov 
 

Nařízení města Přerova č. 2/2017, kterým se mění Nařízení města Přerova 
č. 1/2016, kterým se vydává tržní řád, ve znění Nařízení města Přerova č. 

2/2016 
 
Rada města Přerova se na své 67. schůzi konané dne 19.4.2017 usnesením č. 2634/67/4/2017 
usnesla vydat na základě ustanovení § 18 odst. 1 a 3 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském 
podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 11 odst. 1 a § 
102 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů toto nařízení, kterým se mění Nařízení města Přerova č. 1/2016, kterým se vydává 
tržní řád, ve znění Nařízení města Přerova č. 2/2016: 
 
 

Článek I. 
Nařízení města Přerova č. 1/2016, kterým se vydává tržní řád, ve znění Nařízení města 
Přerova č. 2/2016 se mění takto: 
 

1. V článku 2 písm. a) se slovo „stánek1)“ se nahrazuje slovem „stánek“.  
 

2. Článek 4 zní: 
 

„Článek 4 
Pravidelné farmářské trhy 

 
(1)  Pravidelné farmářské trhy se konají vždy druhý a čtvrtý čtvrtek příslušného 

kalendářního měsíce v období od 5. ledna do 20. listopadu kalendářního roku 
v čase od 8,00 do 16,00 hodin. Pravidelné farmářské trhy nelze konat ve dnech, 
kdy jsou v lokalitě náměstí T. G. Masaryka pořádány městské jarmarky nebo 
městské slavnosti. 

(2) Na pravidelných farmářských trzích lze prodávat ovoce, zeleninu a výrobky z nich 
(např. šťávy, mošty, zavařeniny, sirupy, džemy a marmelády), sušené ovoce a 
zeleninu, potraviny, byliny, koření a kávu, vejce, pečivo, perníky, med a včelí 
produkty, víno, pivo, lihoviny, květiny a sadbu, věnce, jmelí, přírodní kosmetické 
přípravky, rukodělné a řemeslné výrobky. Pro konání pravidelných farmářských 
trhů se stanovuje umístění, kapacita a vybavenost tržiště takto: 

 
Lokalita Kapacita tržních míst Vybavenost 

Náměstí T. G. Masaryka 40  

Tabulka č. 6 
 

(3) Uspořádání tržních míst na tržišti podle odst. 2 je uvedeno v grafické příloze č. 2 
tohoto nařízení.“ 

 
3. V článku 11 odst. 2 se slovo „městských“ nahrazuje slovem „farmářských“. 

 
4. Vypouští se poznámka pod čarou č. 1. 

 



5. Název Přílohy č. 2 zní: „Příloha č. 2: Uspořádání tržních míst pravidelných 
farmářských a vánočních trhů, městských jarmarků a městských slavností k nařízení 
města Přerova č. 1/2016 Tržnímu řádu“. 
 

6. V Příloze č. 2 se v nadpisu na str. 2 slovo „městské“ nahrazuje slovem „farmářské“. 
 

 
Článek II.  

Toto nařízení města Přerova nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení. 
 
 
 
 
 
 
    Mgr. Vladimír Puchalský     Ing. Petr Měřínský 
                             primátor     náměstek primátora 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vyvěšeno na úřední desce dne …………………….. 
 
 
Sejmuto z úřední desky dne ………………………. 


