
Příloha č. 1. Provozního řádu 
 

ORGANIZAČNÍ ŘÁD 
Žerotínských farmářských trhů 

 
Pořadatelem Žerotínských farmářských trhů je Město Židlochovice. Trhy se konají na náměstí 
Míru v Židlochovicích, přímo v centru města. Na rok 2013 chválila Rada města Židlochovic tyto 
termíny konání trhů: 

27. dubna, 1. června, 31. srpna, tj. o sobotách, v čase od 8:00 - 13:00 hodin. 
 
Registrační poplatek na Žerotínské farmářské trhy je stanoven ve výši 200,- Kč. 
 
Prodejce je povinen se registrovat vyplněním Registračního formuláře a uhradit registrační 
poplatek spolu s cenou za el. přípojku nejpozději 14 dní před konáním trhů na účet města19-
2027059319/0800, variabilní symbol 2141, specifický symbol uvádět nemusíte. Do poznámky 
prosím napište Vaše jméno nebo název fy odesílatele pro snadnou identifikaci platby. 
 
Způsob prodeje: 

- Ve vlastním stánku, či jinak vymezeném prodejním místě je pronájem zdarma. Trhovci 
jsou na Žerotínských farmářských trzích osvobozeni od městské vyhlášky o pronájmu 
veřejného prostranství. 

- Na zapůjčených tzv. „pivních setech“ je stanovena záloha ve výši 500,- Kč za 1 komplet 
(1 stůl a 2 lavice), která bude po ukončení a řádném odevzdání vrácena trhovcům zpět. 
(Doporučení: vhodné přivézt si vlastní party stan pro zastřešení nebo slunečník.) 

- Na základě předchozí domluvy zajistí pořadatel připojení ke zdroji elektrické energie 
(sazba 100,- Kč za jednofázovou přípojku230V/16A, sazba 200,- Kč za třífázovou přípojku 5x16A 
nebo 5x32A). 

 
Prodejci budou mít umožněno parkovat v blízkosti tržiště. Dbejte prosím pokynů organizátora. 
 
Příjezd do centra je možný v 6:00 hodin, v čase od 7:00 hodin je umožněno připravit si určené 
prodejní místo, které určí organizátor a označí jej číslem. 
 
Prodejce je povinen zůstat na prodejním místě nejméně do 12 hod. a vzhledem k tomuto 
požadavku i zajistit optimální množství zboží k prodeji, případně zvážit možnost doplnění. Výjimky 
se budou řešit individuálně s organizátorem. 
 
Po 13:00 hodině bude probíhat úklid a po předání místa organizátorovi bude umožněn odjezd 
prodejců. Pro ty, kteří budou potřebovat předat pivní sety již po 12:00 hodině, bude předání 
řešeno individuálně domluvou na místě. 
 
Během konání Žerotínských farmářských trhů bude zajištěna hudební produkce z městského 
rozhlasu, popřípadě jiný kulturní doprovod dle organizačních možností pořadatele. 
 
Organizační řád Žerotínských farmářských trhů schválila Rada města Židlochovic v souladu 
s ustanovením §102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení, ve znění pozdějších 
předpisů Usnesením č. 9R/10/2011). 
 
Ve věcech Žerotínských farmářských trhů je kontaktní osobou: 
– Lenka Betášová (sjednávání farmářů) 

e-mail betasoval@zidlochovice.cz, tel. 734 352 343 
– Milena Moudrá (sjednání místa, organizační záležitosti, smlouvy, platby) 

e-mail moudram@zidlochovice.cz, tel. 734 874 622 
 
Více na http://www.zidlochovice.cz/kultura-a-volny-cas/farmarske-trhy. 


