
Město Holešov 
Rada města Holešova 

 

Nařízení města Holešova, 
kterým se mění nařízení města Holešova č. 4/2020,  

kterým se vydává tržní řád 

 

 

Rada města Holešova se na své schůzi dne 05.12.2022 usnesením č. 64/24/RM/2022 usnesla 
vydat na základě ustanovení § 18 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání 
(živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 11 odst. 1 
a § 102 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů toto nařízení: 

Článek 1 

Nařízení města Holešova č. 4/2020, kterým se vydává tržní řád, se mění takto: 

1. Přílohy č. 1 až 3 včetně nadpisů znějí: 

 
  



Příloha č. 1 

Seznam tržišť  

Tržiště „Masné krámy“ – nám.  Sv. Anny 

Umístění: 

 

části pozemků parc. č. 33, 34, 35, 36, 42, 43, 44 v rozsahu dle grafického 
znázornění, vše v obci a k. ú. Holešov; vzdálenost hranice tržiště 
od obvodových stěn sousedních budov činí 1,5 m 

Maximální kapacita: 7 prodejních míst 

Vybavení: Podzemní kontejnery na tříděný odpad. 

Maximální doba 
prodeje: 

Denně od 07:00 do 22:00 hodin, ve dnech 24.12. a 31.12. do 24:00, 

dne 01.01. od 00:00 do 22:00. 

 

 
 

Obr.: Grafické znázornění hranic tržiště „Masné krámy“ (modře ohraničená plocha) 



Příloha č. 2 

Seznam tržních míst 

 

1. Náměstí Dr. E. Beneše 

Umístění: části pozemku parc. č. 2/3 a 2/4 v rozsahu dle grafického znázornění, 
v obci a k. ú. Holešov, vymezené umístěnými stánky; 

Maximální kapacita: 4 prodejní místa 

Vybavení: nádoby na odpady 

Maximální doba 
prodeje: 

Denně od 07:00 do 22:00 hodin, ve dnech 24.12. a 31.12. do 24:00, 

dne 01.01. od 00:00 do 22:00. 

 

 
 

Obr.: Grafické znázornění tržního místa na náměstí Dr. E. Beneše (modře ohraničená plocha) 

 



2. Žopy 

Umístění: v místní části Žopy u dolní autobusové zastávky – pozemek 
parc. č. 445/2 v k. ú. Žopy 

Maximální kapacita: 2 prodejní místa nebo pojízdná prodejna 

Vybavení: nádoby na odpady 

Maximální doba 
prodeje: 

Denně od 08:00 do 17:00 hodin. 

 

 
 

Obr.: Grafické znázornění tržního místa v místní části Žopy (modře ohraničená plocha) 

 



3. Tučapy 

Umístění: v místní části Tučapy na návsi – pozemek parc. č. 588/1 v k. ú. Tučapy 
u Holešova 

Maximální kapacita: 2 prodejní místa nebo pojízdná prodejna 

Vybavení: nádoby na odpady 

Maximální doba 
prodeje: 

Denně od 08:00 do 17:00 hodin. 

 

 
 

Obr.: Grafické znázornění tržního místa nacházejícího se v místní části Tučapy  
(modře ohraničená plocha) 

 



4. Količín 

Umístění: v místní části Količín na návsi u hostince – pozemek parc. č. 225/2, 
k. ú. Količín - 3 prodejní místa, 18 m2  

Maximální kapacita: 3 prodejní místa nebo pojízdná prodejna 

Vybavení: nádoby na odpady 

Maximální doba 
prodeje: 

Denně od 08:00 do 17:00 hodin. 

 

 
 

Obr.: Grafické znázornění tržního místa nacházejícího se v místní části Količín  
(modře ohraničená plocha) 

 



5. Dobrotice 

Umístění: v místní části Dobrotice na parkovišti naproti školky – pozemek 
parc. č. 1828/4, k. ú. Dobrotice 

Maximální kapacita: 3 prodejní místa nebo pojízdná prodejna 

Vybavení: nádoby na odpady 

Maximální doba 
prodeje: 

Denně od 08:00 do 17:00 hodin. 

 

 
 

Obr.: Grafické znázornění tržního místa nacházejícího se v místní části Dobrotice  
(modře ohraničená plocha) 



6. Všetuly – ul. Sokolská 

Umístění: místní části Všetuly v ul. Sokolská (před bývalou školkou – u křižovatky 
s ul. 6. května) - pozemek p. č. 967/1, k. ú. Všetuly 

Maximální kapacita: 2 prodejní místa nebo pojízdná prodejna 

Vybavení: nádoby na odpady 

Maximální doba 
prodeje: 

Denně od 08:00 do 17:00 hodin. 

 

 
 

Obr.: Grafické znázornění tržního místa nacházejícího se na ulici Sokolská  
(modře ohraničená  plocha) 

 



7. Všetuly – ul. Kráčiny 

Umístění: místní části Všetuly v místě křížení ul. Kráčiny a ul. Družby - pozemek 
p. č. 384/1, k. ú. Všetuly 

Maximální kapacita: 2 prodejní místa nebo pojízdná prodejna 

Vybavení: nádoby na odpady 

Maximální doba 
prodeje: 

Denně od 08:00 do 17:00 hodin. 

 

 
 

Obr.: Grafické znázornění tržního místa nacházejícího se na ulici Kráčiny  
(modře ohraničená plocha) 



8. ul. U Letiště 

Umístění: část pozemku parc. č. 2663/4 v rozsahu dle grafického znázornění, vše v 
obci a k. ú. Holešov 

Maximální kapacita: 1 pojízdná prodejna 

Vybavení: nádoby na odpady 

Maximální doba 
prodeje: 

Denně od 08:00 do 17:00 hodin. 

 

 
 

Obr.: Grafické znázornění tržního místa nacházejícího se na ulici Kráčiny  
(modře ohraničená plocha) 

 

  



 

Příloha č. 3 

Seznam míst pro konání trhů 
 

 

1. Náměstí Dr. E. Beneše 

Umístění: 

 

části pozemků parc. č. 2/2, 2/3 a 2/4 v rozsahu dle grafického 
znázornění, vše v obci a k. ú. Holešov 

Maximální kapacita: 100 prodejních míst 

Vybavení: nádoby na odpady 

Druhy prodávaného 
zboží a 
poskytovaných 
služeb: 

zboží a služby související s tematickým zaměřením daného trhu. 

Maximální doba 
prodeje: 

Po dobu konání trhu, denně od 07:00 do 21:00 hodin. 

 

 
 

Obr.: Grafické znázornění místa pro konání trhu nacházejícího se na náměstí Dr. E. Beneše 
(modře ohraničená  plocha) 

 
  



2. Náměstí Sv. Anny 

Umístění: 

 

části pozemků parc. č. 45/3, 45/6 a 3701/20  v rozsahu dle grafického 
znázornění, vše v obci a k. ú. Holešov; vzdálenost hranice tržiště 
od obvodových stěn sousedních budov činí 1,5 m 

Maximální kapacita: 40 prodejních míst 

Vybavení: nádoby na odpady  

Druhy prodávaného 
zboží a 
poskytovaných 
služeb: 

zboží a služby související s tematickým zaměřením daného trhu. 

Maximální doba 
prodeje: 

Po dobu konání trhu, denně od 07:00 do 21:00 hodin. 

 

 
 

Obr.: Grafické znázornění místa pro konání trhu nacházejícího se na náměstí Dr. E. Beneše 
(modře ohraničená plocha) 

  



3. Smetanovy sady 

Umístění: 

 

část pozemku parc. č. 1650 v rozsahu dle grafického znázornění v obci 
a k. ú. Holešov 

Maximální kapacita: 40 prodejních míst 

Vybavení: nádoby na odpady 

Druhy prodávaného 
zboží a 
poskytovaných 
služeb: 

zboží a služby související s tematickým zaměřením daného trhu 

Maximální doba 
prodeje: 

Po dobu konání trhu, denně od 07:00 do 20:00 hodin. 

 

 
 

Obr.: Grafické znázornění místa pro konání trhu nacházejícího se ve Smetanových sadech 
(modře ohraničená plocha) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Čl. 2 

Závěrečná ustanovení 
 

Toto nařízení města nabývá účinnosti počátkem patnáctého dne po dni jeho vyhlášení.  
 
 
 
 
 
 
          Mgr. Rudolf Seifert v. r.               Milan Roubalík v. r. 
          starosta města      místostarosta města 


