
Statutární město Přerov 
 

Nařízení města Přerova č. 3/2017, kterým se mění  
 

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

 
 
Rada města Přerova se na své 80. schůzi konané dne 2.11.2017 usnesením č. 3330/80/10/2017 
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 a Nařízení města Přerova č. 2/2017 (dále 
jen „Nařízení města Přerova č. 1/2016“):  
 
 

Článek I. 
Nařízení města Přerova č. 1/2016 se mění takto: 
 
 

1. V článku 4 odst. 1 se slova „od 5. ledna do 20. listopadu“ nahrazují slovy „od 9. ledna 
do 9. listopadu“. 

 
2. Článek 5 zní: 

„Článek 5 
Jednorázové akce, městské jarmarky, městské slavnosti a vánoční trhy 

 
(1) Pro konání jednorázových akcí spojených s  prodejem zboží nebo poskytováním 

služeb (slavnosti, sportovní a kulturní akce, jarmark apod.) se stanovuje umístění, 
kapacita a vybavenost tržišť takto:  

 
Lokalita Kapacita tržních míst Vybavenost 

Horní náměstí  60  

Žerotínovo náměstí 20  
Tabulka č. 7 

 
(2) Pro konání městských jarmarků a městských slavností se stanovuje umístění, 

kapacita a vybavenost tržišť takto: 
 

Lokalita Kapacita tržních míst Vybavenost 

Náměstí T. G. Masaryka  24 12 stánků provozovatele 
Tabulka č. 8 

 
(3) Pro konání vánočních trhů v období od 10. listopadu do 8. ledna se stanovuje 

umístění, kapacita a vybavenost tržišť takto: 
 

Lokalita Kapacita tržních míst Vybavenost 

Náměstí T. G. Masaryka  30 30 stánků provozovatele 
Tabulka č. 9 



 
(4) Na těchto tržištích lze v souladu s právními předpisy nabízet, prodávat zboží nebo 

poskytovat služby bez omezení. 
 

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

 
 

3. Příloha č. 2 se mění tak, že nadpis na str. 3 zní „Městské jarmarky a městské slavnosti 
na náměstí TGM“ a vkládá se str. 4 „Vánoční trhy na náměstí TGM“ ve znění dle 
přílohy tohoto nařízení. 
 
 

 
Článek II. 

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


