
Město Valašské Meziříčí 
Nařízení města č. 1/2018 

 
TRŽNÍ ŘÁD 

 
Rada města Valašské Meziříčí vydává dne 
06. 02. 2018 na základě § 18 odst. 1 až 4 
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: 

 
Čl. 1 

Úvodní ustanovení 
 
1) Účelem nařízení je stanovit podmínky, 

za kterých lze na území města Valašské 
Meziříčí uskutečňovat nabídku, prodej 
zboží a poskytování služeb mimo 
provozovnu určenou k tomuto účelu 
rozhodnutím, opatřením nebo jiným 
úkonem vyžadovaným stavebním 
zákonem1.  

2) Toto nařízení je závazné pro celé území 
města Valašské Meziříčí, bez ohledu na 
to, zda lze činnosti uvedené v článku 1 
odst. 1 uskutečňovat na pozemcích ve 
vlastnictví města nebo jiné právnické či 
fyzické osoby. 

 
Čl. 2 

Základní pojmy 
 
a) Tržiště (tržnice) - neuzavíratelný, 

uzavíratelný nebo částečně uzavíratelný 
nezastřešený prostor, kde je prodáváno 
zboží, nebo jsou poskytovány služby 
a ve kterém je umístěn více než jeden 
stánek. 

b) Příležitostný trh – soubor prodejních 
míst určených k příležitostnému 
soustředěnému prodeji zboží nebo 
poskytování služeb, které jsou 
vymezeny v příloze č. 1 tohoto nařízení. 

                                                           
1 Zákon č. 183/2006 Sb., o územní plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů. 

c) Stánek – prostory ohraničené pevnou 
nebo přenosnou konstrukcí, pulty, 
stolky nebo obdobná zařízení, kde je 
prodáváno zboží.  

d) Pochůzkový prodej – nabídka, prodej 
zboží a poskytování služeb bez 
prodejního zařízení, uskutečňovaný bez 
předchozí objednávky, mimo 
provozovnu určenou k tomuto účelu 
rozhodnutím, opatřením nebo jiným 
úkonem vyžadovaným stavebním 
zákonem1, při němž je potencionální 
zákazník nabídky, prodeje nebo 
poskytnutí služby vyhledáván 
prodejcem z okruhu osob pohybujících 
se na veřejných prostranstvích2. Za 
pochůzkový prodej se pokládá nabízení, 
prodej zboží a poskytování služby 
s použitím přenosného nebo neseného 
zařízení (konstrukce, tyče, závěsný pult, 
ze zavazadel, tašek a podobných 
zařízení) nebo přímo z ruky. Není 
rozhodující, zda ten, kdo zboží a služby 
nabízí, prodává nebo poskytuje, se 
přemísťuje nebo postává na místě. 

e) Podomní prodej – nabídka, prodej 
zboží a poskytování služeb bez 
prodejního zařízení, uskutečňovaný 
mimo provozovnu určenou k tomuto 
účelu rozhodnutím, opatřením nebo 
jiným úkonem vyžadovaným stavebním 
zákonem1, kdy je bez předchozí 
objednávky nabízeno, prodáváno zboží 
a služby uživatelům, nacházejících se 
mimo veřejně přístupná místa, zejména 
v různých obytných prostorech (např. 
domech, bytech, apod.). 

f) Restaurační předzahrádka – místo 
mimo provozovnu určenou k tomuto 
účelu rozhodnutím, opatřením nebo 
jiným úkonem vyžadovaným stavebním 
zákonem1, na kterém se prodává zboží a 

                                                           
2 § 34 zákona 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů. 
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poskytují služby v rámci obchodní 
živnosti „hostinská činnost“ a které je 
k výkonu této činnosti vybaveno a 
funkčně souvisí s provozovnou. 
Restaurační předzahrádka musí mít 
stejného provozovatele jako 
provozovna. Ustanovení zvláštních 
právních předpisů3 vztahujících se 
k povolení provozování restauračních 
předzahrádek nejsou tímto nařízením 
dotčena. 

g) Předsunuté prodejní místo – místo 
mimo provozovnu určenou k tomuto 
účelu rozhodnutím, opatřením nebo 
jiným úkonem vyžadovaným stavebním 
zákonem1, na kterém je umístěno na 
zpevněném povrchu prodejní zařízení, 
ze kterého se prodává zboží a poskytují 
služby stejného sortimentu jako 
v provozovně, se kterou funkčně 
souvisí. Předsunuté prodejní místo se 
zřizuje bezprostředně u provozovny a 
musí s ní mít stejného provozovatele.  

h) Pojízdná prodejna – mobilní zařízení 
určené k prodeji zboží schopné pohybu 
a samostatné funkce, které splňuje 
technické požadavky podle zvláštních 
právních předpisů4 a zároveň odpovídá 
hygienickým předpisům5. Prodej 
z těchto zařízení je možný na místech 
pro nabídku, prodej zboží a poskytování 
služeb, které jsou vymezeny v příloze č. 
2 tohoto nařízení, a za podmínek 
stanovených tímto nařízením.  

 
Čl. 3 

Místa pro nabídku, prodej zboží a 
poskytování služeb 

 

                                                           
3 Např. zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních 
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. 
4 Např. zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách 
provozu vozidel na pozemních komunikacích a o 
změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění 
odpovědnosti za škodu způsobenou provozem 
vozidla a o změně některých souvisejících zákonů 
(zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), 
ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů. 
5 Např. zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a 
tabákových výrobcích a o změně a doplnění 
některých souvisejících zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů. 

1) Na území města Valašské Meziříčí je 
možno mimo provozovnu určenou 
k tomuto účelu rozhodnutím, opatřením 
nebo jiným úkonem vyžadovaným 
stavebním zákonem1 nabízet a prodávat 
zboží a poskytovat služby na těchto 
místech (dále jen „místa pro nabídku, 
prodej zboží a poskytování služeb“): 

a) tržiště, které je v prostoru mezi 
ulicemi Mostní, Na Tržnici a 
Vrbenská; vymezeno vodorovným 
značením na komunikacích a čísly od 
1 – 41; 

b) tržnice, která je v prostoru ulice 
Vodní; ohraničeno prodejními 
stánky; 

c) restaurační předzahrádka; 
d) předsunuté prodejní místo;  

2) Prodej pomocí automatů 
obsluhovaných zákazníkem je možný 
na celém území města.  

 
Čl. 4 

Povolené produkty živočišného původu 
pro prodej zboží a poskytování služeb 

 
Krajská veterinární správa pro Zlínský kraj 
(dále jen „veterinární správa“), jako věcně 
a místně příslušný správní orgán6 rozhodla 
o vydání povolení k prodeji zvířat a 
živočišných produktů na místech pro 
nabídku, prodej zboží a poskytování služeb 
ve Valašském Meziříčí pro prodej: 
a) vajec, 
b) medu, 
c) vánočních ryb, 
d) mléčných a masných výrobků. 

 
Čl. 5 

Stanovení kapacity a přiměřené 
vybavenosti míst pro nabídku, prodej 

zboží a poskytování služeb 
 
(1) Kapacita jednotlivých míst pro 

nabídku, prodej zboží a poskytování 
služeb je stanovena takto: 

(a) na tržišti specifikovaném v čl. 3, 
odst. 1 písm. a) počtem míst 1 – 41 

(b) na tržnici specifikované v čl. 3 odst. 
1 písm. b) - ohraničeno prodejními 
stánky, 

                                                           
6 zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o 
změně některých souvisejících zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen veterinární zákon). 
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(2) Místa pro nabídku, prodej zboží a 
poskytování služeb musí být vybavena: 

(a) při prodeji oděvů místem ke 
zkoušení, 

(b) při prodeji obuvi, místem ke zkoušení 
v sedě, 

(c)  při prodeji elektrospotřebičů a 
elektronického zboží přípojkami 
energií pro předvedení a odzkoušení 
prodávaného zboží, 

(d) při prodeji potravin zařízeními 
požadovanými zvláštními právními 
předpisy a tímto nařízením,  

(e) při prodeji ovoce a zeleniny tekoucí 
pitnou vodou pro jejich omytí. 

(3) Místa pro nabídku, prodej zboží a 
poskytování služeb provozovaná po 
celý rok musí být vybavena takovým 
osvětlením, které umožní spotřebiteli 
prohlédnout si prodávané zboží a 
přečíst si návod k použití, nebo 
seznámit se s nabízenou službou. 

(4) Nestanoví-li zvláštní předpis jinak, 
jednotlivé prodejní místo musí být 
prodejcem z nákupního prostoru 
viditelně označeno alespoň: 

(a) obchodní firmou, jménem a 
příjmením fyzické osoby nebo 
názvem právnické osoby–prodejce, 

(b) identifikačním číslem prodejce, bylo-
li přiděleno, 

(c) údajem o sídle nebo místě podnikání 
prodejce, nemá-li prodejce sídlo nebo 
místo podnikání, údajem o místě 
obdobném, 

(d) jménem a příjmením osoby 
odpovědné za činnost na jednotlivém 
prodejním místě. 

 
Čl. 6 

Doba prodeje zboží a poskytování služeb 
na místech pro nabídku, prodej zboží a 

poskytování služeb 
 
(1) Doba prodeje zboží a poskytování 

služeb se tržišti a tržnici, které jsou 
specifikovány v čl. 3 odst. 1 písm. a) a 
b) tohoto nařízení, stanovuje takto: 

(a) v období měsíců říjen – duben: 
po – pá  6.00 – 17.00 hod. 
so  6.00 – 12.00 hod. 

(b) v období měsíců květen – září: 
po – pá   5.00 – 18.00 hod. 

so  5.00 – 12.00 hod. 
Mimo tyto doby je prodej na městském 
tržišti a tržnici zakázán. 
2) V restauračních předzahrádkách se 

stanoví maximální provozní doba od 
8:00 do 22:00 hodin, v pátek, 
v sobotu a v den předcházející dni, 
který je uznaným státním svátkem, od 
8:00 do 24:00 hodin. Mimo tyto doby 
je prodej a poskytování služeb 
v restauračních předzahrádkách 
zakázán. 

 
 

Čl. 7 
Pravidla pro udržování čistoty a 

bezpečnosti míst pro nabídku, prodej 
zboží a poskytování služeb na prodejním 

místě 
 
Provozovatel nebo pořadatel místa pro 
nabídku, prodej zboží a poskytování služeb 
(dále jen provozovatel místa), prodejci 
zboží a poskytovatelé služeb na místech 
pro nabídku, prodej zboží a poskytování 
služeb jsou povinni: 
a) zabezpečovat čistotu prodejních míst, 
b) k nabídce a prodeji zboží, a 

poskytování služeb užívat jen místa 
k tomu určená, 

c) průběžně odstraňovat odpad na místo 
určené provozovatelem místa, 
dodržování pravidel čištění a 
desinfekce prodejních míst, kde se 
zachází s živočišnými produkty, 
v případě znečištění, eventuelně 
kontaminace těchto míst provést jejich 
důkladnou očistu, případně dezinfekci. 

d) neškodně odstraňovat vedlejší 
živočišné produkty (např. rozbitá vejce, 
med, leklé ryby aj.), bezpečně je uložit 
do nepropustných, uzavíratelných a 
označených nádob až do doby jejich 
odvozu k neškodné likvidaci a 
dodržovat pravidla osobní hygieny 
osob podílejících se na zacházení 
s prodávanými živočišnými produkty, 

e) ovoce a zeleninu dovést před 
nabízením k prodeji již očištěné, 

f) po ukončení prodeje odstranit stánek, 
použité obaly a odpad, 

g) neumisťovat v uličkách mezi stánky 
nic, co by ztěžovalo nebo 
znemožňovalo pohyb zákazníků, 
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h) zajíždět vozidly nebo parkovat jen 
v čase a místech určených 
provozovatelem místa. 

 
Čl. 8 

Pravidla k zajištění řádného provozu 
míst pro nabídku, prodej zboží a 

poskytování služeb na tržnici, městském 
tržišti a trzích 

 
(1) Provozovatel místa je pro nabídku míst, 

prodej zboží a poskytování služeb 
povinen: 

a) zveřejnit tržní řád, prodávaný 
sortiment zboží, druh poskytované 
služby, provozní dobu,  

b) prodejní místa provozovat v souladu 
s tímto nařízením, 

c) určit prodejcům zboží a 
poskytovatelům služeb konkrétní 
prodejní místa, 

d) vést řádnou evidenci prodejců zboží a 
poskytovatelů služeb7, která obsahuje 
obchodní firmu nebo název nebo 
jméno a příjmení podnikatele a jeho 
identifikační číslo osoby, údaje o 
druhu jimi prodávaného zboží či 
poskytované službě, 

e) zajistit, aby na místech pro nabídku, 
prodej zboží a poskytování služeb 
byly prodávány jen zdravé ryby a 
zdravotně nezávadné a povolené 
živočišné produkty – med, vejce, 
mléčné a masné výrobky 

f) povolit prodej živočišných produktů 
v souladu s podmínkami veterinární 
správy a tímto nařízením, 

g) vyžadovat od prodejců ryb a 
živočišných produktů oprávnění 
prodeje těchto produktů, 

h) vyčlenit prostor pro skladování zboží 
v průběhu a po skončení prodeje, 

i) zajistit pro prodejce zboží a 
poskytovatele služeb možnost 
používání hygienického zařízení 
(WC, tekoucí voda k umytí rukou), 

j) zajistit provádění pravidelného 
úklidu míst pro nabídku, prodej zboží 
a poskytování služeb, 

                                                           
7 § 14a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně 
spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. 

k) časově vymezit vjezd motorových 
vozidel do míst pro nabídku, prodej 
zboží a poskytování služeb. 

 
Čl. 9 

Zakázané druhy prodeje zboží a 
poskytování služeb 

 
(1) Pochůzkový prodej se na území 

města Valašské Meziříčí zakazuje, 
s výjimkou míst uvedených v čl. 3 
odst. 1 písm. a) tohoto nařízení.  

(2) Podomní prodej se na území města 
Valašské Meziříčí zakazuje. 

(3) Nedotčeny zůstávají zákazy nebo 
omezení sortimentu dle zvláštních 
předpisů8. 

 
Čl. 10 

Druhy prodeje zboží a poskytování 
služeb, na které se toto nařízení 

nevztahuje 
 

(1) Toto nařízení se nevztahuje na vánoční 
prodej ryb, stromků, jmelí a chvojí a na 
velikonoční prodej kraslic a pomlázek. 

 
(2) Za vánoční prodej ryb, stromků, jmelí a 

chvojí se pokládá jejich prodej 
od 7. do 24. prosince běžného roku. 

 
(3) Za velikonoční prodej kraslic a 

pomlázek se pokládá jejich prodej 
v období 20 dnů před velikonočním 
pondělím. 

 
(4) Toto nařízení se dále nevztahuje na 

prodej zboží a poskytování služeb na 
místech a v době konání příležitostné 
sportovní, kulturní a obdobné 
společenské akce pořádané Městem 

                                                           
8 Zákon 206/2015 Sb., o pyrotechnických výrobcích 
a zacházení s nimi a o změně některých zákonů 
(zákon o pyrotechnice), ve znění pozdějších 
předpisů, Vyhláška č. 99/1995 Sb., o skladování 
výbušnin ve znění pozdějších předpisů, § 25 zákona 
č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně 
některých souvisejících zákonů (veterinární zákon) 
ve znění pozdějších předpisů, Vyhláška č. 289/2007 
Sb., o veterinárních a hygienických požadavcích na 
živočišné produkty, které nejsou upraveny přímo 
použitelnými předpisy Evropských společenství, ve 
znění pozdějších předpisů, Zákon č. 258/2000 Sb. o 
ochraně veřejného zdraví a o změně některých 
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 
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Valašské Meziříčí či jinou právnickou 
nebo fyzickou osobou, konané v 
souladu s platnými právními předpisy a 
řádně oznámené příslušnému odboru 
městského úřadu, pokud je takového 
oznámení zapotřebí. 

  
(5) Toto nařízení se rovněž nevztahuje na 

prodeje předmětů v souvislosti 
s konáním veřejné sbírky9, pokud je 
příspěvek na veřejnou sbírku zahrnut 
v ceně prodávaného předmětu a 
právnické osobě konající veřejnou 
sbírku bylo vydáno příslušným 
orgánem osvědčení podle zvláštního 
předpisu, které je zástupce osoby 
konající sbírku povinen na vyžádání 
příslušné osoby předložit, a prodeje 
periodického tisku prostřednictvím 
kamelotů. 

 
Čl. 11 

Specifické podmínky při prodeji 
živočišných produktů 

 
(1) Podmínky prodeje vánočních ryb: 

Podmínky se týkají osoby, která 
provozuje sezónní prodej ryb – tato 
musí dodržovat požadavky stanovené 
veterinárním zákonem10 a zákonem na 
ochranu zvířat proti týrání a nejméně 7 
dnů před zahájením prodeje oznámit 
veterinární správě, kdy a na kterém 
místě bude prodej zahájen a kdy bude 
ukončen. Tuto osobu veterinární správa 
zaeviduje a taktéž jí na požádání vydá 
podmínky sezónního prodeje ryb. 
Prodejce je povinen doložit před 
zahájením prodeje provozovateli místa 
doklady o splnění podmínek, potřebné 
pro povolení prodeje. 

 
(2) Podmínky prodeje vajec11: 

                                                           
9 § 1 odst. 1 a § 4 odst. 1 a 2 zákona č. 117/2001 
Sb., o veřejných sbírkách a o změně některých 
zákonů (zákon o veřejných sbírkách), ve znění 
pozdějších předpisů 
10 § 25 odst. 3 zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární 
péči a o změně některých souvisejících zákonů 
(veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů. 
11  § 27a odst. 1 písm. c) zákona č. 166/1999 Sb., o 
veterinární péči a o změně některých souvisejících 
zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, § 14 vyhl. 289/2007 Sb., o veterinárních a 
hygienických požadavcích na živočišné produkty, 

Prodej vajec z vlastního hospodářství je 
umožněn tehdy, pokud jsou tato vejce 
označena kódem producenta (kód je 
tvořen ze tří částí – 1. označení 
metodou chovu, 2. registračním kódem 
státu, 3. poslední čtyřčíslí registračního 
čísla hospodářství). Vejce mohou být 
prodávána konečnému spotřebiteli 
nejpozději do 21 dnů po snášce, 
přičemž doba minimální trvanlivosti je 
28 dnů od data snášky. Jednomu 
konečnému spotřebiteli je možno 
prodat maximálně 60 vajec při jednom 
nákupu. Vejce prodávaná na místech 
pro nabídku, prodej zboží a  
poskytování služeb na městském tržišti 
nesmí být dále uváděna do oběhu, musí 
skončit pouze u konečného 
spotřebitele. Vejce se uchovávají při 
nekolísavé teplotě prostředí nejvýše 
plus 18°C. Prodejce je povinen doložit 
před zahájením prodeje provozovateli 
místa doklady o splnění podmínek, 
potřebné pro povolení prodeje. 

 
(3) Podmínky prodeje medu12 

Med musí být označen jménem, 
příjmením, adresou bydliště chovatele 
jde-li o fyzickou osobu nebo názvem 
a sídlem chovatele, jde-li o právnickou 
osobu, druhem medu podle jeho 
původu a údajem o jeho množství. Med 
musí být skladován v obalech, které 
splňují požadavky na obaly 
pro potraviny živočišného původu 
a nesmí být vystavován přímému 
slunečnímu záření. Med prodávaný na 
místech pro nabídku, prodej zboží 
a poskytování služeb na městském 
tržišti nesmí být dále uváděn do oběhu, 

                                                                                    
které nejsou upraveny přímo použitelnými předpisy 
Evropských společenství ve znění pozdějších 
předpisů, § 20 vyhl. 69/2016 Sb., o požadavcích na 
maso, masné výrobky, produkty rybolovu a 
akvakultury a výrobky z nich, vejce a výrobky 
z nich. 
12 § 27a  odst. 1 písm. d), zákona č. 166/1999 Sb., o 
veterinární péči a o změně některých souvisejících 
zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, § 15 vyhl. 289/2007 Sb., o veterinárních a 
hygienických požadavcích na živočišné produkty, 
které nejsou upraveny přímo použitelnými předpisy 
Evropských společenství ve znění pozdějších 
předpisů. 
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musí skončit u konečného spotřebitele. 
Prodejce je povinen doložit před 
zahájením prodeje provozovateli místa 
doklady o splnění podmínek, potřebné 
pro povolení prodeje. 

 
(4) Podmínky pro prodej mléčných 

a mastných výrobků13 
Prodejcem mléčných a mastných 
výrobků na tržišti může být pouze 
potravinářský podnik, který je 
v souladu s veterinárním zákonem nebo 
podle vyhlášky č. 128/2009 Sb., 
o přizpůsobení veterinárních 
a hygienických požadavků pro některé 
potravinářské podniky, v nichž se 
zachází se živočišnými produkty, ve 
znění pozdějších předpisů registrován. 
V případě registrace můžou být tyto 
výrobky prodávány pouze v množství, 
které nepřekračuje týdně 35% tímto 
podnikem vyrobených mléčných 
výrobků. Při prodeji je třeba dodržovat 
teploty stanovené výrobcem masných a 
mléčných výrobků, pokud se jedná o 
chlazené mléčné výrobky, musí se 
teplota skladování, přepravy a prodeje 
pohybovat od 4 do 8°C. Při manipulaci 
s masnými a mléčnými výrobky je 
třeba zacházet tak, aby tyto byly 
chráněny před vlivy, které by mohly 
nepříznivě působit na jejich zdravotní 
nezávadnost, zejména před 
kontaminací z vnějšího prostředí. 
 

Čl. 12 
Sankční ustanovení 

 
Porušení povinnosti stanovených tímto 
nařízením se postihuje podle zvláštních 
předpisů14. 
 

Čl. 13 

                                                           
13 § 27a zákona.166/1999 Sb., o veterinární péči a o 
změně některých souvisejících zákonů (veterinární 
zákon), ve znění pozdějších předpisů a ve smyslu § 
10 – 13 vyhl. 289/2007 Sb., o veterinárních a 
hygienických požadavcích na živočišné produkty, 
které nejsou upraveny přímo použitelnými předpisy 
Evropských společenství, ve znění pozdějších 
předpisů. 
14 Např. § 4 zákona č. 251/2016 Sb., o některých 
přestupcích, zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti 
za přestupky a řízení o nich 

Závěrečná ustanovení 
 
(1) Práva a povinnosti prodejců zboží, 

poskytovatelů služeb a provozovatelů 
místa stanovená zvláštními právními 
předpisy nejsou tímto nařízením 
dotčena. 

(2) Zrušuje se Nařízení města č. 4/2013 
Tržní řád ze dne 17. 12. 2013. 

(4) Toto nařízení města nabývá účinnosti 
patnáctým dnem po dni vyhlášení. 

 
 
 
 
                 < otisk úředního razítka > 
 
 
 
 
    Ing. Josef Vrátník        Bc. Robert Stržínek 
            místostarosta             starosta 
 
                        v. r.         v. r.



příloha č. 1 Nařízení města Tržní řád 
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Místa pro příležitostný trh 
 
Místa pro příležitostný trh jsou vymezena následovně: 
 
− parkoviště na pozemku p.č. 406/4, katastrální území Krásno nad Bečvou 
− parkoviště na pozemku p.č. 1612/1, katastrální území Krásno nad Bečvou 
− parkoviště na pozemku p.č. 283/93, katastrální území Krásno nad Bečvou 
− parkoviště na pozemku p.č. 836/23, katastrální území Krásno nad Bečvou 
− volná plocha uprostřed náměstí vymezená ostrůvky oddělujícími ji od komunikace na pozemku 

p.č. 111, katastrální území Valašské Meziříčí – město 



příloha č. 2 Nařízení města Tržní řád 
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Místa pro prodej z pojízdných prodejen 

 
Místa pro prodej z pojízdných prodejen jsou vymezena následovně: 
 
− parkoviště na pozemku p.č. 406/4, katastrální území Krásno nad Bečvou 
− parkoviště na pozemku p.č. 1612/1, katastrální území Krásno nad Bečvou 
− parkoviště na pozemku p.č. 283/93, katastrální území Krásno nad Bečvou 
− parkoviště na pozemku p.č. 836/23, katastrální území Krásno nad Bečvou 
− parkoviště na pozemku p.č. 967/3, katastrální území Krásno nad Bečvou 
− volná plocha uprostřed náměstí vymezená ostrůvky oddělujícími ji od komunikace na pozemku 

p.č. 111, katastrální území Valašské Meziříčí – město 
− parkoviště před vstupem na letní stadion p. č. 2095/9, katastrální území Valašské Meziříčí - město 

 

 


