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NÁZEV: 
Posun termínu Žďárské pouti 

 
 

ANOTACE: 
Opatření v rámci zabránění šíření koronaviru: Posun termínu Ždárské pouti a  
zrušení prvních 2 farmářských trhů  
 

NÁVRH USNESENÍ: 
Rada města po projednání schvaluje: 

1. Posun termínu Žďárské pouti z 15. – 17. května 2020 na 18. – 20. září 2020. 
2. Zrušení farmářských trhů dne 30.05.2020, 27.06.2020. 

 
 

 

Starosta města: Místostarosta města: Místostarostka města: 

Tajemník MěÚ, Úsek tajemníka a 
správy MěÚ: 

Odbor majetkoprávní: Odbor komunálních služeb: 

Odbor finanční: Odbor dopravy: Odbor rozvoje a územního 
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Odbor stavební: Odbor školství, kultury a sportu: Odbor sociální: 

Odbor občansko-správní a OŽÚ: Odbor životního prostředí: Oddělení informatiky: 

Odd. fin. kontroly a inter. auditu: Odd. projektů a marketingu: Krizové řízení: 

Městská policie: Regionální muzeum: Technická správa budov města: 

Zpracoval: 

OKS 

Předkládá: 
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Popis 

1. Řádný termín konání městské Žďárské pouti pro rok 2020 byl stanoven na 15. – 17. května 
2020 jako tradičně v termínu duchovní Svatojánské pouti na Zelené hoře. Vzhledem 
k aktuálnímu stavu šíření koronaviru jako jedno z opatření zabraňujících šíření nemoci je 
navržen posun termínu městské Žďárské pouti na 18.- 20.září 2020.  
Vzhledem k blížícímu se původnímu termínu akce je nezbytné co nejdříve informovat 
provozovatele atrakcí a stánků o případném posunu termínu nebo zrušení akce. 
Již probíhající přípravy jako uzavírání smluv apod. bude nutné uzpůsobit posunu termínu: 
- Reagovat na změnu termínů v rámci technické přípravy – tj. např. elektromontážní 

práce (revize, administrativní příprava, jednání s dodavatelem energií), úprava 
dopravně inženýrských opatření (DIO) 

- oznámit změnu všem přihlášeným (atrakce, stánky - celkem cca 300 subjektů) a 
nabídnout v případě zájmu za stejných podmínek účast na přeložené akci; 

- podle zájmu o účast na posunuté akci vyhodnotit a stanovit další postup, v případě 
zvýšeného nezájmu stávajících přihlášených provozovatelů doplnit jinými; 

- vrátit platby těm, kteří o to požádají (už probíhá – z důvodu finanční tísně některých 
prodejců); 

- sledovat vývoj šíření koronaviru a dostatečně s předstihem reagovat i v návaznosti na 
nový termín – nutno pamatovat na ochranu občanů, provozovatelů i pořadatelů, tj. tedy 
nejméně měsíc před konáním rozhodnout o podmínkách a případném zrušení. 

2. Jako další opatření proti šíření koronaviru je navrženo zrušení prvních 2 farmářských  trhů 
– tedy těch, které se mají konat v termínu do 30.6. 2020, tj. konkrétně ve dnech 30.5. a 
27.6.2020. 

 
Dopad do rozpočtu města 

- Posun termínu pouti bez dopadu v případě, že se podaří udržet rozsah provozovatelů na 
původní úrovni a nestoupnou ceny nákladů. 

- Farmářské trhy – úspora cca 35 tis. Kč (náklady: TSBM osobní a doprava 28, mzdy 
organizátorů 20, živá hudba 2; výnos: 15) 

Geneze případu 
- 
 
Návrh řešení 
Viz Popis a Návrh usnesení 
 
Varianty návrhu usnesení 
Rada města po projednání schvaluje: 

1. Zrušení Žďárské pouti z 15. – 17. května 2020. 
2. Zrušení farmářských trhů dne 30.05.2020, 27.06.2020. 

 
Doporučení předkladatele  
Schválit dle návrhu usnesení 
 
Stanoviska 
ŠKSM – konzultován termín pro posun pouti 


