
                           Statutární město Přerov 
 

Nařízení města Přerova č. 2/2018, kterým se mění  
 

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

Nařízení města Přerova č. 3/2017 
 
 
Rada města Přerova se na své 103. schůzi konané dne 4.10.2018 usnesením č. 
4259/103/10/2018 usnesla vydat na základě ustanovení § 18 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, Nařízení města Přerova č. 
2/2017 a Nařízení města Přerova č. 3/2017 (dále jen „Nařízení města Přerova č. 1/2016“):  
 
 

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

1. Článek 3 zní: 

„Článek 3 
Vymezení tržišť, jejich rozdělení a stanovení kapacity a vybavenosti 

(1) Podle druhu prodávaného zboží nebo poskytované služby se tržiště dělí takto: 
 

a) tržiště, na kterém lze prodávat ovoce, zeleninu, med, ostatní potraviny, sazenice, 
věnce, kytice, květiny, kraslice, jmelí, chvojí, brašnářské výrobky, knihy, rukodělné 
výrobky (např. keramika, ozdobné předměty, proutěné zboží apod.) a farmářské 
výrobky. Jeho umístění, kapacita a vybavenost se stanovuje takto: 

 
Lokalita Kapacita tržních míst Vybavenost 

ul. Komenského 4  
Tabulka č. 1 

 
b) tržiště, na kterých lze prodávat ovoce, zeleninu, med, ostatní potraviny, knihy, 

hračky, kuchyňské zboží, rukodělné výrobky (např. keramika, ozdobné předměty, 
proutěné zboží apod.), brašnářské výrobky, sazenice, věnce, kytice, květiny, kraslice, 
jmelí, chvojí, textil, oděvy, obuv, hodinky, brýle, drogistické zboží a poskytovat tyto 
služby – broušení nožů, nůžek a nářadí, opravy obuvi a brašnářského zboží, opravy 
deštníků, opravy sportovního nářadí. Jejich umístění, kapacita a vybavenost se 
stanovuje takto: 



 
Lokalita Kapacita tržních míst Vybavenost 

ul. Velká Dlážka 4 4 stánky provozovatele 

ul. Trávník 4 1 stánek provozovatele 

nám. Přerovského povstání 8 6 stánků provozovatele 

OD Kaufland 4 2 stánky provozovatele 
Tabulka č. 2 

 
c) tržiště, na kterých lze prodávat ovoce, zeleninu, med, ostatní potraviny, sazenice, 

věnce, kytice, květiny, kraslice, jmelí, chvojí, brašnářské výrobky, knihy, hračky, 
kuchyňské zboží, rukodělné výrobky (např. keramika, ozdobné předměty, proutěné 
zboží apod.), a poskytovat tyto služby – broušení nožů, nůžek a nářadí, opravy obuvi 
a brašnářského zboží, opravy deštníků, opravy sportovního nářadí. Jejich umístění, 
kapacita a vybavenost se stanovuje takto: 

 
Lokalita Kapacita tržních míst Vybavenost 

Žerotínovo náměstí 8 8 stánků provozovatele 

ul. Vaňkova 6 1 stánek provozovatele 

ul. Kratochvílova  
(u „Přerovanky“) 

8  

Přerov IIPředmostí (ul. Hranická, 
ul. Dr. Milady Horákové) 

4  

  Tabulka č. 3 
 

d) tržiště, na kterém lze prodávat věnce, kytice, květiny, předměty na hroby (svíčky 
apod.). Jeho umístění, kapacita a vybavenost se stanovuje takto: 

 
Lokalita Kapacita tržních míst Vybavenost 

ul. U Hřbitova 
(u zimního stadionu) 

8  

Tabulka č. 4 
 

 

e) tržiště, na kterém lze prodávat potraviny, zvířata (živá selata, jehňata a kůzlata o živé 
hmotnosti do 15 kg, drůbež patřící do rodů kur, krůta, perlička, kachna a husa, 
holuby, králíky, ryby a zvířata v zájmovém chovu s výjimkou zvířat nebezpečných 
druhů)5), stavebniny, dopravní prostředky, elektrotechniku, kosmetiku, oblečení, 
zemědělské produkty, sportovní potřeby, umělecké potřeby a bankovní produkty. 
Jeho umístění, kapacita a vybavenost se stanovuje takto: 

 
Lokalita Kapacita tržních míst Vybavenost 

výstaviště nestanovuje se  

Tabulka č. 5 
 

    
 
(2) Uspořádání tržních míst na tržištích podle odst. 1 je uvedeno v grafické příloze č. 1 

tohoto nařízení. 
(3) Označení tržišť se provede podle článku 10 odst. 5 písm. a) tohoto nařízení.“ 

  
 

2. Příloha č. 1 Uspořádání tržních míst se nahrazuje přílohou č. 1 tohoto nařízení.  
 



 
 

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 :11.10.2018 
 
Sejmuto z úřední desky dne : 26.10.2018 
 


