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Dobrý den, 

děkuji Vám za zaslání podnětu. 

V Současné době musíme vycházet Z nadále platných vládních nařízení zveřejněných dne 
17.5.2021, kdy Ministerstvo zdravotnictví zavádí protiepidemická opatření na základě 
pandemického zákona. 

Omezení maloobchodu a Služeb - dle odstavce 7. stanovují podmínky pro prodej na tržištích, 
V tržnicích a v mobilních provozovnách. Na základě toho musí provozovatelé dodržovat 
následující pravidla: 

I zajistit odstupy mezi stánky, stolky nebo jinými prodejními místy nejméně 2 metry, 
0 V jeden čas se na ploše tržìstě nebo tržnice nesmí vyskytovat více než 1 osoba na 

15m2, 
0 umístit nádoby s dezinfekčními prostředky u každého prodej ního místa, 
I provozovatel zabraňuje Shromažďování osob ve vzájemné vzdálenosti menší než 1,5 vv metru, včetne cekací zóny, 

Na základě mimořádných a ochranných opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 17. května 
2021 súčinností ode dne 18. května 2021 se všem osobám zakazuje pohyb a pobyt bez 
ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný 
prostředek, který brání šíření kapének, a to: 

a) ve všech vnitřních prostorech staveb, mimo bydliště nebo místo ubytování (např. 
hotelový pokoj), 

b) na všech ostatních veřejně přístupných místech, kde dochází na stejném místě a ve 
stejný čas k přítorrmosti alespoň 2 osob vzdálených od sebe méně než 2 metry, nejedná-li 
se výlučně o členy domácnosti.
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Na základě těchto uvedených vládních nařízení a pravidel, která jsou pro nás provozovatele 
závazná, je musíme respektovat a plnit. Proto je nutný vstup osob na tržnici S ochramiými 
prostředky dýchacích cest a omezený počet osob S ohledem na velikost plochy tržnice. S tím 
souvisí systém kontrol osob na tržnici, protože zde právě dochází k možnému shlukování 
většího počtu osob, než nám povoluje platné nařízení dle pandemického zákona. 
Na základě Vámi zaslaného podnětu byla zajištěna náprava novým typem karet, na kterých je 
prováděna pravidelná dezinfekce.
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Děkujeme Za pochopení, prosíme o trpělivost Za této Situace a věříme, že již brzy tuto Situaci 
Společně překonáme a už nám nic nebude bránit otevřít městskou tržnici do plného provozu. 

S přáním hezkého dne 

V Novém Jičíně dne 20. 5. 2021 

Bc. Baląjiřıíz) 
vedoucí úseku MK
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