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Návrh na usnesení:

1. Zrušení stávajícího tržního řádu

a) Zastupitelstvo města Přerova po projednání doporučuje Radě města zrušit 
stávající tržní řád.

2. Vydání nového tržního řádu, podpora lokálních trhů

a) Zastupitelstvo města Přerova po projednání doporučuje Radě města zabývat se 
opatřeními na podporu lokálních trhů a schválit nový tržní řád dle důvodové 
zprávy do 1. července 2011.

b) Zastupitelstvo města Přerova po projednání ukládá Radě města informovat 
občany města Přerova, všech jeho místních částí a obcí v okruhu do 10 km od 
středu města, o vydání nového tržního řádu, o stručném shrnutí podmínek 
možnosti prodeje apod., a to okamžitě po schválení nového tržního řádu.

c) Zastupitelstvo města Přerova ukládá Radě města zabývat se urychleným 
dokončením revitalizace Žerotínova náměstí s cílem zvýšit kapacitu a kulturu 
tržního prodeje.

Důvodová zpráva:

Podněty k řešení problematiky tržního řádu v Přerově

1. Prodej a nákup zboží na otevřených (ale i zastřešených) veřejných tržnicích podporuje 
živé město, setkávání obyvatel a je neodmyslitelnou součástí městského života. Nejde 
jen o rovinu obchodní, ale také o setkávání s ostatními lidmi a vytváření sociálních 
vazeb.

2. Lokální trhy s místním zbožím jsou příspěvkem k podpoře drobného podnikání a 
přilepšení místních a méně příjmovým skupinám obyvatel (např. důchodci), navíc 
zajišťují potřebný kontakt s lidmi a náplň jejich každodenního života.

3. Lokální trhy jsou jedním z kamínků k trvale udržitelnému rozvoji města a regionu.
4. Existuje poptávka po místním zboží, existuje poptávka po možnosti prodeje. Chybí 

iniciační krok.
5. Obecně stoupající poptávka po lokálních produktech, obliba farmářských trhů po celé 

zemi a nárůst počtu tržních míst v různých městech České republiky jen podporuje 
výše uvedené body.



K bodu 1. usnesení

Doporučujeme zrušit stávající tržní řád (s nutnou vazbou na vydání nového), a to 
především za účelem zachování přehlednosti a jednoduchosti tržního řádu pro jeho 
nejčastější „čtenáře“ – tedy prodejce. Máme za to, že vrstvení různých změn a dodatků 
zapříčiňuje nepřehlednost a komplikované dohledávání právě platného znění rozličných 
nařízení a tím je předem odrazuje od jejich užívání.

K bodu 2. usnesení

Ad a) Vydání nového tržního řádu Radou města

Po analýze tržních řádů 10 měst podobné velikosti jako je Přerov (například Jihlava, 
Jablonec nad Nisou, Třebíč, Chomutov, Prostějov aj.) pokládáme za vhodné provést 
několik změn ve stávajícím tržním řádu a jeho uspořádání. S cílem maximálně podpořit 
tuto formu prodeje lokálních produktů (zejména výpěstky, ovoce, zelenina, květiny či 
místní potraviny) se snažíme odstranit rozličné bariéry, které jsou mimo jiné zakotveny ve 
stávajícím tržním řádu. Návrh nového tržního řádu je součástí přílohy 1.
Základní navrhované změny k projednání Radou se týkají především:
-Taxativní doplnění možnosti prodeje medu na většině tržních míst. Nyní je med zmiňován 

pouze jako tzv. balená potravina trvanlivého charakteru, což není na první pohled 
dostatečně zřejmé.

-Zavedení tzv. volných tržních míst, kde nebudou umístěna zařízení provozovatele tržnice 
(stůl, stánek) k prodeji, ale prodej bude umožněn z vlastních pultů (vlastní stůl, vozík, 
košík, bedýnka aj.). Poplatek za využití místa jen na straně TSMP, vyjmout 
z požadavku na úhradu nájemného městu.

-Úprava, rozšíření a doplnění uspořádání tržních míst přímo do tržního řádu. Stávající 
málo využívaná místa budou změněna na tzv. volná, tj. očištěna od rezavějících stolů, 
ale možnost prodeje z vlastního pultu bude zachována. Nová tržní místa jsou 
navrhována pouze jako volná – viz návrh tržního řádu, případně vybavená v gesci 
provozovatele. Jsou umisťována u přirozených hlavních pěších tras obyvatel 
v lokálních centrech. Tržního řád by měl být nově doplněn o schémata uspořádání 
tržních míst a jejich specifikaci.

-Zavedení pravidelných týdenních trhů (čtvrtečních) většího rozsahu na náměstí TGM.
Zdůvodnění čtvrtku: předposlední den pracovního týdne, lidé se již chystají na víkend. 
V pátek mohou být již většinou jednou nohou mimo Přerov, stejně tak dojíždějící za 
prací a školou.



Stávající stav některých tržních míst navrhovaných na změnu na tzv. volná místa:

(Ulice Vaňkova, návrh 8 volných míst)

(Trávník)

 Historické trhy na Dolním náměstí



Ad b) Informování o vydání nového tržního řádu

Propagace nového tržního řádu a vůbec shrnutí možností prodeje pro drobné pěstitele je 
jednou z klíčových podmínek úspěšného rozvoje tržního, potažmo městského života 
v přirozených centrech města. Pokud by nebyli občané informováni o nových možnostech 
prodeje a účelem jejího zavedení, dá se předpokládat, že odezva bude minimální. Naopak 
přímé oslovení potencionálních prodejců pravděpodobně přinese vyšší využití tržních 
míst, tedy větší výběr pro kupující, konkurenci a příjmy za pronájem tržních míst.

Ad c) Zabývat se urychleným dokončením revitalizace Žerotínova náměstí

Dokončení revitalizace Žerotínova náměstí umožní vznik nových tržních míst a zároveň 
zvýší kulturu prodeje v tomto tradičním místě trhů.
Máme za to, že revitalizace Žerotínova náměstí je zásadnějším vstupem do vzhledu 
historického středu města než je například řešení problematiku JZ strany náměstí TGM a 
měly by jí tudíž být přiřazeny vyšší priority.



Příloha 1: Koncept nového tržního řádu Města Přerova

TRŽNÍ ŘÁD
Rada města Přerova, v souladu s ustanovením § 18 odst. 1 a 3 zákona č. 455/1991 Sb., 
o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) ve znění pozdějších předpisů a podle 
§ 11 odst. 1 a § 102 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) 
v znění pozdějších předpisů , vydala dne …………….toto nařízení města.

Článek 1
Účel nařízení města

Toto nařízení města stanoví podmínky nabídky a prodeje zboží (dále jen „prodej zboží“) a 
poskytování služeb na tržištích, tržnicích, předsunutých prodejních místech, restauračních 
předzahrádkách, pří konání jednorázových akcí (slavnosti, sportovní a kulturní akce, vánoční 
trhy, jarmark apod.), pravidelných týdenních trhů, podomního prodeje a pochůzkového 
prodeje ve městě Přerově.

Článek 2 
Základní pojmy 

Pro účely tohoto nařízení města se rozumí:
a) tržištěm veřejně přístupné prostranství, vymezené tímto nařízením pro prodej zboží 

nebo poskytování služeb, 
b) tržnicí objekt, mající charakter stavby podle zvláštního zákona 1), určený nebo 

zkolaudovaný pro účely prodeje zboží nebo poskytování služeb, 
c) provozovatelem fyzická nebo právnická osoba provozující tržiště nebo tržnici, 
d) prodávajícím fyzická nebo právnická osoba prodávající zboží nebo poskytující služby 

na tržišti, tržnici, předsunutém prodejním místě nebo restaurační předzahrádce, 
e) prodejním místem část veřejného prostranství, vymezené místo na tržištích a tržnicích, 

využívané pro prodej zboží a poskytování služeb, včetně prostoru pro umístění 
prodejního zařízení, zboží, obalů, manipulačního prostoru apod., 

f) předsunutým prodejním místem část veřejného prostranství, mimo provozovnu k 
tomuto účelu určenou kolaudačním rozhodnutím podle zvláštního zákona 1), na 
kterém je na zpevněném povrchu umístěno zařízení pro prodej zboží nebo poskytování 
služeb stejného rozsahu jako v provozovně, se kterou těsně prostorově sousedí, 
funkčně souvisí a má stejného provozovatele,

g) restaurační předzahrádkou část veřejného prostranství, využívána pro poskytování 
služeb hostinské činnosti, cukrárny, občerstvení apod., na němž je na zpevněném 
povrchu umístěno zařízení pro poskytování těchto služeb určené k tomuto účelu 
kolaudačním rozhodnutím podle zvláštního zákona1), se kterou těsně prostorově 
sousedí, funkčně souvisí a má stejného provozovatele, 

h) podomním prodejem prodej zboží a poskytování služeb, případně jen nabízení zboží a 
služeb, fyzickými osobami uživatelům bytových jednotek v objektech určených k 
bydlení,

i) pochůzkovým prodejem prodej zboží a poskytování služeb, případně jen nabízení 
zboží a služeb, fyzickými osobami na veřejném prostranství mimo provozovnu, bez 
stálých zařízení, formou pochůzky po veřejném prostranství určených pro pohyb 
pěších a cyklistů, včetně prodeje ze zařízení k tomu účelu určeným, jako jsou pojízdné 
prodejní vozíky apod.

j) volným prodejním místem vymezené plochy dle tohoto tržního řádu a označené dle 
čl. 9 odst. 4, s tím, že na těchto nejsou umisťovány prodejní zařízení provozovatele 
tržnice, ale prodej je umožněn pouze z pultů, stolů, vozíků apod. prodejce.



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

(1) Podle druhu vykonávaných činností se tržiště na území města Přerova dělí takto: 
a) tržiště, na kterých lze prodávat rukodělné výrobky (např. kraslice, keramika, ozdobné 

předměty).
b) tržiště, na kterých lze prodávat ovoce, zeleninu, sazenice, věnce, kytice, květiny, 

kraslice, jmelí, chvojí, med , potraviny trvanlivého i netrvanlivého charakteru (za 
předpokladu dodržení příslušných norem a předpisů vztahujících se k jejich prodeji), 
brašnářské výrobky, knihy, hračky, kuchyňské zboží, rukodělné výrobky (např. 
keramika, ozdobné předměty, proutěné zboží apod.), 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

c) tržiště, na kterých lze prodávat věnce, kytice, květiny, chvojí, jmelí, předměty na hroby 
(svíčky apod.). 

(2) Na tržnicích označených v tabulce 1 hvězdičkou (*) je prodej textilu, oděvů, obuvi, 
hodinek, brýlí, drogistického a podobného spotřebního zboží zakázán.
(3) Uspořádání a charakter tržních míst je uveden v grafické příloze 1 tohoto nařízení.
(4) Tabulka 1:
Druh 
prodávaného 
zboží dle čl. 3, 
ods. 1

Lokalita Prodejní
místo
pevné

Stánek
provozovatele

Prodejní
místo
volné

a) ul. Čechova – vstup do OD Prior 4 0 0
b) Ul. Čechova – chodník u parkoviště 

OD Prior
6 6 10

b)* Žerotínovo náměstí 8 4 23
b) ul. Velká Dlážka 4 0 0

b) ul. Trávník 0 0 6
b)* ul. Vaňkova 0 0 6
b)* ul. 9. května 0 0 2
c) ul. U Hřbitova 3 0 0

(5) Označení se provede podle článku 9 odst. 4 písm. a) tržního řádu.

Článek 4
Týdenní trhy

(1) Týdenní trhy se konají vždy jednou týdně ve čtvrtek, v období od 21.3. do 21.10. v čase 
od 7.00 do 16.00 hodin daného dne.

(2) Místem konání týdenních trhů je náměstí TGM v Přerově, a to v rozsahu určeném 
v grafické příloze č. 2 tohoto tržního řádu. Prodejní místa týdenních trhů jsou tzv. volná, 
tj. prodej probíhá výhradně z pultů, stolů, bedniček, vozíků apod. prodejce, z výše 
minimálně 15 cm nad úrovní chodníku.

(3) Prodej přímo z chodníku není dovolen
(4) Na týdenních trzích lze prodávat zboží a poskytovat služby dle článku 3 odstavce (1) 

písm. b).



Článek 5
Konání jednorázových akcí 

(1) Pro konání jednorázových akcí spojených s prodejem zboží a poskytováním služeb 
(slavnosti, sportovní a kulturní akce, vánoční trhy, jarmark apod.) jsou vymezena 
tabulkou 2:

Lokalita Prodejních míst 
celkem

Z toho vybavení 
stánky provozovatele

Mobilní WC

Náměstní T.G. 
Masaryka

24 12 1

Horní náměstí 20 10 1

ul.U Hřbitova
(u zimního stadionu)

20 neurčeno neurčeno

Žerotínovo náměstí 24 12 1

(2) Na těchto tržištích lze v souladu s právními předpisy prodávat zboží a poskytovat služby 
bez omezení.

(3) Mimo místa uvedená v článku 3, 4 a 5 je prodej zboží a poskytování služeb mimo 
provozovnu na území města Přerova zakázán.

Článek 6
Prodej zboží a poskytování služeb na předsunutých prodejních místech a restauračních 

předzahrádkách 
Prodej zboží a poskytování služeb na předsunutých prodejních místech a restauračních 
předzahrádkách je možné provádět v souladu s platnými právními předpisy 3) na celém území 
města Přerova.

Článek 7
Podomní prodej a pochůzkový prodej 

Podomní prodej a pochůzkový prodej je na území města Přerova zakázán. 

Článek 8
Doba prodeje zboží a poskytování služeb na tržištích,

předsunutých prodejních místech a restauračních předzahrádkách
(1) Maximální doba prodeje zboží a poskytování služeb je stanovena takto:
- na tržištích a předsunutých prodejních místech

6,00 - 20,00 hodin 
- v restauračních předzahrádkách

v pátek, sobotu a v den předcházející dni, který je státem uznaným svátkem4)

6,00 - 24,00 hodin 
v ostatních dnech
6,00 - 23,00 hodin.

(2) Maximální doba prodeje zboží a poskytování služeb se nevztahuje na akce, konané na 
Štědrý den a akce spojené s vítáním nového roku , tj. v noci z 31. prosince na 1. ledna.

Článek 9
Pravidla pro udržování čistoty, bezpečnosti

a zajištění řádného provozu na tržišti nebo tržnici 
(1) Provozovatel tržiště nebo tržnice přiděluje prodávajícímu místo pro prodej zboží nebo 

poskytování služeb.
(2) Provozovatel tržiště nebo tržnice je povinen zajistit dostatečný počet nádob na odpad, 

vznikající v souvislosti s prodejem zboží nebo poskytováním služeb. Je-li kapacita tržiště 



nebo tržnice větší než 15 míst, je provozovatel povinen zajistit možnost odděleného 
odkládání papíru a zbytkového odpadu.

(3) Provozovatel tržiště nebo tržnice je povinen seznámit prodávajícího s tímto nařízením 
města.

(4) Provozovatel tržiště je povinen dále zajistit:
a) označení tržiště tabulkou umístěnou na okraji tržiště podle přílohy 3 s výjimkou tržišť, 

uvedených v článku 4 a 5 tržního řádu,
b) vymezit plochy volných tržních míst bílou čarou o šířce 10 cm vždy v rozích každého 

takového místa
c) dodržování provozní doby, kapacity, druhu prodávaného zboží, poskytování služeb a 

vybavení tržiště,
(5) Prodávající je povinen:

a) udržovat přidělené prodejní místo v čistotě, a po skončení činnosti je zanechat čisté a 
uklizené, 

b) prodávat zboží a poskytovat služby v souladu s příslušnými právními předpisy,
c) zajistit, aby v době ukončení prodeje zboží a poskytování služeb v restaurační 

předzahrádce byla ukončena obsluha, proveden úklid a nezdržovali se v ním hosté.

Článek 10
Závěrečná ustanovení

(1) Porušení tržního řádu se postihuje podle zvláštních právních předpisů2).
(2) Toto nařízení města Přerova nabývá účinnosti dne 1. července 2011.

1) Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů 
2) Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů. 
Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích (přestupkový zákon ve znění pozdějších předpisů. 
Zákon č. 455/1991Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů. 
3) Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích (silniční zákon), ve znění pozdějších předpisů. 
4) Zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, ostatních svátcích, a významných dnech a o dnech pracovního 



Pøíloha 1 Tržního øádu mìsta Pøerova
uspoøádání a charakter tržních míst

LEGENDA
prodejní místo volné
prodejní stùl

prodejní stánek

poøadí obsahování stolù (je-li urèeno)1..25
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11

10

9

5

4

3

1

5

1

1

6

2

2

7

3

3

8

4

4

2

6

7

8

12

13

14

17

18

21

22

Tržní místa na Žerotínovì námìstí

1

1

3

4

2

1

2

3

4

5

7

95
6

8
10

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

OD Prior

kino Hvìzda

Tržní místa na ul. Èechova



Tržní místa na Velké Dlážce

Tržní místa na Trávníku



1

2

3

4

5

6

7

8

Tržní místa na ul. Vaòkova

Tržní místa na ul. 9. kvìtna



Tržní místa na ul. U Høbitova

?



1
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Pøíloha 2 Tržního øádu mìsta Pøerova
uspoøádání tržních míst týdenního trhu



Pøíloha 3 Tržního øádu mìsta Pøerova
tabulka oznaèující tržištì

TRŽIŠTÌ

PROVOZOVATEL:

Obchodní firma nebo jméno

Sídlo nebo místo podnikání
Zodpovìdná osoba, telefonický kontakt

ceník pronájmu tržních míst nebo odkaz, kde je tento možno získat

provozní doba od-do

Identifikaèn? è?slo:

V pøípadì zájmu o tržní prodej prosím kontaktujte zodpovìdnou osobu. Prodej 
bez zaplacení poplatku za pronájem tržního místa není povolen.

šíøe min. 290 mm

vý
šk

a
 m

in
. 
2
1
0
 m

m

2,2 m od pochozí plochy
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