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Krajská veterinární správa 
Státní veterinární správy 
pro Moravskoslezský kraj 
Na Obvodu 51, 703 00  Ostrava - Vítkovice 

Č. j. SVS/2023/006984-T 

R O Z H O D N U T Í  

Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Moravskoslezský kraj (dále jen „KVS 
SVS pro MS kraj“) jako příslušný správní orgán podle ustanovení § 47 odst. 4 a 7 a § 49 odst. 1 
písm. aa), v souladu s ustanovením § 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“), rozhodla v řízení 
o žádosti žadatele Moravské trhy z.s. se sídlem Čujkovova 1714/21, 700 30 Ostrava, IČ: 17396743, 
v souladu s ustanovením § 67 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, takto:  

Účastníku řízení, Moravské trhy z.s. se sídlem Čujkovova 1714/21, 700 30 Ostrava, 
IČ: 17396743, se schvaluje tržní řád pro konání farmářských trhů „Farmářské trhy v Krnově“ 
v prostoru Hlavního náměstí, Krnov, PSČ 794 01.  

O d ů v o d n ě n í  

KVS SVS pro MS kraj obdržela pod č.j. SVS/2022/169503-T dne 22.12.2022 žádost o schválení 
tržního řádu, podanou předsedou výkonného výboru spolku Moravské trhy z.s, se sídlem Čujkovova 
1714/21, 700 30 Ostrava, IČ: 17396743. Součástí žádosti je tržní řád farmářských trhů s názvem „Tržní 
řád trhy Krnov “.  

Tržní řád obsahuje náležitosti stanovené v § 25 odst. 2 písm. a) veterinárního zákona. Dojde-li 
ke změnám v tržním řádu, provozovatel předloží příslušné změny ke schválení krajské veterinární 
správě. 

P o u č e n í  

Proti tomuto rozhodnutí je možné podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení 
k Ústřední veterinární správě Státní veterinární správy prostřednictvím Krajské veterinární správy Státní 
veterinární správy pro Moravskoslezský kraj Na Obvodu 51, Ostrava – Vítkovice, PSČ 703 00. 

 

V Ostravě dne 11.01.2023 

    MVDr. Severin Kaděrka 
ředitel 

podepsáno elektronicky 

Obdrží: Moravské trhy z.s., Čujkovova 1714/21, 700 30 Ostrava 
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