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Krajská veterinární správa
Státní veterinární správy
pro Olomoucký kraj
třída Míru 101, 779 00  Olomouc

Č. j. SVS/2022/168445-M

R O Z H O D N U T Í

          Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Olomoucký kraj, dále jen KVS Olomouc, jako 
správní orgán příslušný podle ustanovení § 47 odst. 1 a § 25 odst. 2 písm. a) zákona č. 166/1999 Sb., o 
veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů v platném znění (dále jen „veterinární zákon“),

 
s ch v a l u j e

v souladu s ustanovením § 67 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu,

          tržní řád pro účely konání Farmářských trhů ve vymezeném prodejním místě na nádvoří 
zámku Plumlov, předložený pořadatelem trhů: Moravské trhy z.s., Čujkova 1714/21, Zábřeh, 700 30 
Ostrava, IČ 173 96 743 (dále jen „provozovatel trhů“). 

O d ů v o d n ě n í:

         , Provozovatel trhů předložil KVS Olomouc, ve smyslu § 25 odst.2 veterinárního zákona, ke schválení 
tržní řád pro konání Farmářských trhů v určeném prostoru na místě na nádvoří zámku Plumlov

          Předložený tržní řád vymezuje prostor tržiště, jeho zařízení a vybavení, určuje provozovatele trhů, 
řeší základní podmínky prodeje, prodejní sortiment, požadavky na prodejní stánek (prodejní místo), dobu 
prodeje a poskytování služeb, pravidla pro udržování čistoty a bezpečnosti prodeje a pravidla k zajištění 
řádného provozu, přístup k sociálnímu zařízení a práva pořadatele. Nedílnou součástí předloženého tržního 
řádu je potravinářské „patero“ a Desatero státní veterinární správy k prodeji na farmářských trzích.
 

P o u č e n í:

Proti tomuto rozhodnutí lze podle § 68 odst. 5 správního řádu podat odvolání ke Státní veterinární správě 
České republiky, a to do 15-ti dnů ode dne jeho doručení podáním na Krajskou veterinární správu Státní 
veterinární správy pro Olomoucký kraj, třída Miru 101, 779 00 Olomouc. 

                               KVS Olomouc s předloženým tržním řádem souhlasí. 

V Olomouci dne 30.12.2022 
                                                                                                                        MVDr. Aleš Zatloukal 
                                                                                                                                ředitel 
                                                                                                                      podepsáno elektronicky 
                                                                                                                              v zastoupení

Obdrží do vlastních rukou: 
Moravské trhy z.s. 
Čujkova 1714/21, Zábřeh, 700 30 Ostrava 
IČ: 173 96 743
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