
Město Nové Město na Moravě

N Á V R H  U S N E S E N Í
42. Rady města

konané dne 14.6.2021

Tržní řád

Změna tržního řádu reaguje na zvýšený zájem o sortiment stromků, sazenic a květin (páteční prodej se těší 
velké návštěvnosti).  Je tedy navrhováno, i s ohledem na to, že v NMNM není zahradnictví, rozšířit možnost 
prodeje tohoto sortimentu i na úterní den, který je v současnosti prodejním dnem, ale není plně obsazen.  V 
ostatním by nové nařízení bylo beze změn oproti stávajícímu rušenému nařízení č. 1/2019. Účinnost nového 
nařízení je navrhována od 7.7.2021. 

§ 102 odst. 2 písm. d) zákona o obcích

I. Rada města vydává
Nařízení Města Nového města na Moravě č. 1/2021 - Tržní řád, dle příloh tohoto materiálu.

Stanislav Marek
místostarosta

Předkladatel: Stanislav Marek

Schvalovatel: Ing. Tomáš Vlček

Zpracovatel: Ing. Tomáš Vlček

Vyjádření: FIN doporučuje schválit předložený materiál.

Na vědomí:

Předpokládaná doba trvání: 00:05

Text důvodové zprávy: Na Vratislavově náměstí v současnosti probíhá prodej v parku u Horácké 
galerie a to pouze v úterý, čtvrtek a pátek s tím, že každý den je 
povoleno prodávat jiný druh zboží a k dispozici jsou pouze 2 prodejní 
místa. Ze strany občanů je zvýšený zájem o koupi květin a sazenic a 
prodejci nejsou schopni v jednom prodejním dni dovézt dostatečný 
objem zboží a obsloužit všechny zákazníky. Současně se na prodejním 
místě shlukuje velký počet lidí a tvoří se fronty. Proto je navrhováno 
rozšířit úterní prodej, který není kapacitně tolik vytížený, i o květiny a 
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sazenice. Navrhovaným řešením by mělo dojít k rozložení poptávky do 
dvou prodejních dnů.

Materiál obsahuje: Příloha - Přílohy Tržního řádu č. 1-6 (Veřejná)
Příloha - Tržní řád (Veřejná)
Příloha - Příloha Tržního řádu č. 7 - ceník (Veřejná)

Materiál projednán:

Přizváni:
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