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NÁZEV: 
Částečná revokace usnesení č. 628/2020/KS –  termíny farmářských trhů 

 

ANOTACE: 
Revokace usnesení v části o zrušení prvního farmářského trhu dne 30.05.2020. 
  
 

NÁVRH USNESENÍ: 
Rada města po projednání revokuje usnesení č. 628/2020/KS ze dne 6.4.2020 v části schvalující  
zrušení farmářského trhu dne 30.05.2020. 
 
 

 

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 
plánování: 

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 
Aktuální nařízení umožňují od 20.4.2020 konat farmářské trhy, a to za dodržení následujících 
pravidel: 
neprodávat potraviny výlučně určené k bezprostřední konzumaci, zajistit odstupy mezi stánky, 
stolky neb jinými prodejními místy nejméně 2 metry, aktivně zajišťovat, aby zákazníci mezi sebou 
udržovali odstup nejméně 2 metry, umístit nádoby s dezinfekčními prostředky u každého 
prodejního místa, zajistit, aby pracovníci prodejních míst nosili rukavice při kontaktu se zbožím a 
při přijímání plateb od zákazníků, prodávat zboží bez možnosti ochutnávky nebo konzumace 
potravin a pokrmů nebo zkoušení oblečení na místě 
 
Současně není možné trhy rozšířit o doprovodné kulturní a jiné akce, jedná se o prostý prodej, kdy 
i zákazníci jsou povinni dodržovat odpovídající nařízení o zakrytí nosu a úst, odstupech ...  
 
Dopad do rozpočtu města 
Pokud se podaří udržet rozsah provozovatelů na obvyklé úrovni -  bez dopadu do rozpočtu města. 
 
Geneze případu 
RM dne 6.4.2020  Usn. 628/2020/KS:  
Posun termínu Žďárské pouti 
Rada města po projednání schvaluje: 

• Posun termínu Žďárské pouti z 15. - 17. května 2020 na 18. -  20. září 2020 
• Zrušení farmářského trhu dne 30.05.2020. 

 
Návrh řešení 
Viz Popis a Návrh usnesení 
 
Varianty návrhu usnesení 

- 
 
Doporučení předkladatele  
Schválit dle návrhu usnesení 
 
Stanoviska 
Projednáno s organizátorkami farmářských trhů. 
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