
MĚSTO ROŽNOV POD RADHOŠTĚM

n a ř íz e n í m ě s t a

č. 4/2017 TRŽNÍ ŘÁD

ívlĚSTO Rožnov pod Radhoštěm

Vyvěšeno dne.. .....
Pořadové číslo 7 W Í / oju

Sejmuto dne .... .....
Podpis:............

Rada města Rožnova pod Radhoštěm se na svém zasedání dne 15. 12. 2017 usnesla vydat 
na základě ustanovení § 18 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský 
zákon), věznění 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-Tržní řád (dále jen „nařízení1'):

Článek 1
Úvodní ustanovení

1. Toto nařízení stanoví podmínky pro 
nabídku a prodej zboží (dále jen „prodej 
zboží“) a pro nabídku a poskytování 
služeb (dále jen „poskytování služeb") 
mimo provozovnu určenou k tomuto 
účelu rozhodnutím, opatřením nebo 
jiným úkonem vyžadovaným stavebním 
zákonem1, a to na tržištích a tržnici, 
včetně pochůzkového a podomního 
prodeje, prodeje z pojízdných 
prodejních zařízení a přívěsů a prodeje 
bez prodejního zařízení.

2. Tento tržní řád je závazný pro celé 
území města Rožnov pod Radhoštěm 
bez ohledu na charakter prostranství a 
vlastnictví pozemků, na nichž se 
nachází místo prodeje zboží a 
poskytování služeb.

Článek 2 
Základní pojmy

Pro účely tohoto nařízení se rozumí:

1. tržištěm - neuzavíratelný, uzavíratelný 
nebo částečně uzavíratelný 
nezastřešený prostor, kde je 
příležitostně prodáváno zboží, nebo

jsou poskytovány služby na místech 
volně přístupných nebo místech
pronajímaných k tomu účelu; za 
zastřešení se nepovažuje slunečník, 
markýza, stan či obdobné zařízení,

2. tržnici - neuzavíratelný, uzavíratelný 
nebo částečně uzavíratelný 
nezastřešený prostor, kde je prodáváno 
zboží, nebo jsou poskytovány služby na 
místech pronajímaných k tomu účelu, a 
kde je trvale umístěn více než jeden 
Stánek,

3. Stánkem - prostory ohraničené pevnou 
nebo přenosnou konstrukcí, pulty, 
stolky, nebo obdobná zařízení, kde je 
prodáváno zboží, nebo jsou 
poskytovány služby

4. prodejním místem -  místo, na kterém 
se uskutečňuje prodej zboží nebo 
poskytování služeb jedním prodejcem 
na prodejním zařízení,

5. prodejním zařízením - jakékoliv 
zařízení (např. Stánek, který není 
stavbou podle zvláštního zákona1, 
přenosný Stánek, stůl, pult, vozík, 
stojan, tyč) sloužící k prodeji nebo 
poskytování služeb, jehož umístěním 
dochází k záboru prostranství nebo 
prostoru nad ním. Prodejním zařízením 
je rovněž přívěs nebo jiné silniční 
vozidlo, s výjimkou osobních

i



automobilů, sloužící k prodeji zboží 
nebo poskytování služeb. Prodejním 
zařízením nejsou běžné reklamní 
tabule umístěné bez současného 
vystavení nabízeného zboží. Prodejním 
zařízení nejsou rovněž zavazadla, 
z nichž je zboží prodáváno

6. pochůzkovým prodejem -  prodej 
zboží nebo poskytování služeb bez 
prodejního zařízení nebo s použitím 
přenosného nebo neseného zařízení 
(konstrukce, tyče, závěsného pultu, ze 
zavazadel, tašek a podobných zařízení) 
nebo přímo z ruky, pří němž je zákazník 
vyhledáván zpravidla na veřejně 
přístupných místech Nerozhoduje, zda 
ten, kdo prodává zboží nebo poskytuje 
služby, se přemisťuje nebo stojí na 
místě.

7. podomním prodejem -  prodej zboží 
nebo poskytování služeb provozovaný 
formou pochůzky, kdy je bez předchozí 
objednávky v objektech určených 
k bydlení, ubytování a rekreaci 
prodáváno zboží nebo poskytovány 
služby.

Článek 3
Rozdělení tržišť podle druhu 

prodávaného zboží a 
poskytovaných služeb

Tržiště se pro účely tohoto nařízení podle
druhu prodávaného zboží a poskytovaných
služeb dělí na:
1. trh, kterým se rozumí soubor 

prodejních míst zřizovaných 
k příležitostnému soustředěnému 
prodeji zboží nebo poskytování služeb, 
bez omezení druhu zboží nebo služeb, 
více prodejci ve stanovených 
termínech,

2. tržním místo, kterým se rozumí 
prostor, na kterém se nachází alespoň 
jedno prodejní místo, a na kterém se 
povoluje prodej tohoto druhu zboží: 
ovoce, zelenina a výrobky z nich, 
potraviny, byliny, koření, čaj a káva, 
vejce, med a včelí produkty, květiny a 
sadby, věnce, jmelí, přírodní 
kosmetické přípravky, knihy, rukodělné 
a řemeslné výrobky,

3. předsunuté prodejní místo, kterým 
se rozumí vymezený prostor mimo 
provozovnu určenou k prodeji či 
poskytování služeb rozhodnutím,

opatřením nebo jiným úkonem 
vyžadovaným stavebním zákonem1, 
na kterém se uskutečňuje prodej zboží 
a poskytování služeb při použití 
prodejního zařízení. Předsunuté 
prodejní místo musí mít stejného 
provozovatele jako s ním související 
provozovna a musí s touto svým 
umístěním a funkčně souviset, 
zejména prodej zboží a poskytování 
služeb musí být totožné, jako 
v provozovně, s níž souvisí,

4. restaurační předzahrádka. kterou se 
rozumí vymezený prostor mimo 
provozovnu určenou k prodeji zboží a 
poskytování služeb v rámci hostinské 
činnosti rozhodnutím, opatřením nebo 
jiným úkonem vyžadovaným 
stavebním zákonem1, na kterém je na 
zpevněném povrchu provozována 
hostinská činnost a který je k výkonu 
této činnosti vybaven. Restaurační 
předzahrádka musí mít stejného 
provozovatele jako s ní související 
provozovna a musí s touto svým 
umístěním a funkčně souviset,

Článek 4
Místa stanovená pro prodej a 

poskytování služeb

1. Tržnici je povoleno provozovat na ulici
Palackého na pozemcích p. č. st. 177,
р. č. st. 175 a p. č. 3569/8, dle přílohy
č. 1.

2. Trh je povoleno provozovat na ulici
Palackého - včetně části „horního
parku" - a v areálu společnosti
Rožnovské pivní lázně s.r.o. na ulici
Pivovarská, dle přílohy č. 2.

3. Tržní místa jsou:
a. podloubí obchodního domu Albert, 

na ulicích Nádražní, Palackého a 
Nerudova, dle přílohy č. 3.

b. na pozemku p. č. 2974/1, 
zpevněná plocha Horní Paseky, 
dle přílohy č. 4.

с. v areálu campingu Sport -  Horní
Paseky, dle přílohy č. 5.

d. v areálu restaurace Písečná -  
Dolní Paseky, dle přílohy č. 6.

e. v areálu Dřevěného městečka 
Valašského muzea v přírodě 
v Rožnově pod Radhoštěm, 
v areálu Mlýnské doliny
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Valašského muzea v přírodě 
v Rožnově pod Radhoštěm a 
v areálu Valašské dědiny 
Valašského muzea v přírodě 
v Rožnově pod Radhoštěm.

4. Restaurační předzahrádku je
povoleno provozovat bezprostředně u 
provozovny, kde je provozována 
hostinská činnost. Restaurační 
předzahrádka musí mít stejného 
provozovatele jako s ní související 
provozovna a musí s touto svým 
umístěním a funkčně souviset, dle 
přílohy č. 7.

5. Předsunutá prodejní místa je
povoleno provozovat bezprostředně 
u provozovny, se kterou funkčně 
souvisejí a mají stejného 
provozovatele jako uvedená 
provozovna, dle přílohy č. 8.

6. Na jiných místech na území města
Rožnov pod Radhoštěm nelze 
provozovat tržiště a tržnici.

Článek 5
Stanovení kapacity a přiměřené 

vybavenosti

1. Kapacita jednotlivých mist pro prodej 
zboží a poskytování služeb se stanoví 
takto:
a) na tržnici uvedené v čl. 4 odst. 1. je

kapacita 20 tržních míst
označených čísly 1 -  20

b) na trhu uvedeném v čl. 4 odst. 2. je 
kapacita

• ulice Palackého -  včetně 
části „horního parku'1 - 40 
míst

• v areálu společnosti
Rožnovské pivní lázně s.r.o. 
na ulici Pivovarská -15 mist

c) na tržních místech uvedených v čl. 
4 odst. 3. písm. a) je kapacita 
omezena zaplněním plochy 
vyznačené v příloze č. 3

• podloubí obchodního domu 
Albert - 4 místa

• ulice Nádražní -  3 místa
• ulice Palackého - 2 místa
• ulice Nerudova -  2 místa

d) na tržních místech uvedených v čl. 
4 odst. 3. písm. b) je kapacita

omezena na 2 tržní místa o výměře 
max. 10 m2, dle přílohy č. 4

e) na tržních místech uvedených v čl. 
4 odst. 3 písm. c), d), e) je kapacita

• v areálu campingu Sport -  
Horní Paseky -  120 míst

• v areálu restaurace Písečná 
-  Dolní Paseky - 6 míst

• v areálu Dřevěného
městečka Valašského 
muzea v přírodě v Rožnově 
pod Radhoštěm, v areálu 
Mlýnské doliny Valašského 
muzea v přírodě v Rožnově 
pod Radhoštěm a v areálu 
Valašské dědiny
Valašského muzea v 
přírodě v Rožnově pod 
Radhoštěm -160 míst

f) u předsunutých prodejních míst 
uvedených v čl. 4 odst. 5. je 
kapacita omezena plochou 
maximálně 5 m2.

2. Místa pro prodej zboží a poskytování
služeb musí být vybavena minimálně:

a) při prodeji oděvů místem ke 
zkoušení,

b) při prodeji obuvi místem ke 
zkoušení vsedě,

c) při prodeji potravin zařízeními 
požadovanými zvláštními právními 
předpisy.

3. Místa pro prodej zboží a poskytování 
služeb provozovaná po celý rok musí 
být vybavena osvětlením, které umožní 
spotřebiteli prohlédnout si prodávané 
zboží a přečíst sí návod k použití nebo 
seznámit se s nabízenou službou.

4. Místa pro prodej zboží a poskytování 
služeb musí být vybavena dostatečným 
množstvím nádob na odpad.

Článek 6
Doba prodeje zboží a poskytování 

služeb

1. Provozní doba na tržnici uvedené v čl. 
4 odst. 1. se stanoví takto: 
celoročně pondělí - pátek: od 6:00 do 
17:00 hod., sobota od 6:00 do 12:00 
hod.

2. Provozní doba na trhu uvedeném v čl. 
4 odst. 2 se stanoví od 6:00 do 18:00 
hod.
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3. Provozní doba na tržních místech 
uvedených v čl. 4 odst. 3 se stanoví 
takto:
celoročně pondělí -  neděle: od 7:00 do 
18:00 hod.

4. U předsunutých prodejních míst je 
prodejní doba shodná s prodejní 
dobou provozovny, se kterou funkčně 
souvisí.

5. Provozní doba restauračních 
předzahrádek začíná a končí shodně s 
provozní dobou provozovny, se kterou 
funkčně souvisí, pokud není dále 
v tržním řádu uvedeno jinak.

6. Provozní doba restauračních 
předzahrádek, které se nacházejí ve 
vzdálenosti do 100 metrů od rodinného 
domu či budovy, ve které se nacházejí 
byty, začíná shodně s provozní dobou 
provozovny, se kterou funkčně souvisí, 
a končí ve 22 hodin.

Článek 7
Pravidla pro udržování čistoty a 

bezpečnosti míst pro prodej zboží a 
poskytování služeb

1. Prodejce je povinen prodávat své zboží 
pouze z prodejních Stánků, pultů, stolků 
a jiných prodejních zařízení, 
odpovídajících charakteru zboží. Je 
zakázáno používat jako prodejních 
pultů odpadkové koše, lavičky, osobní 
automobily nebo pro tyto účely využívat 
součásti parkových úprav, soch, 
pomníků, kašen apod.

2. Prodejci zboží a poskytovatelé služeb na 
místech pro prodej zboží a poskytováni 
služeb jsou povinni na vlastní náklady:
a) zabezpečovat čistotu prodejních 

míst,
b) k prodeji zboží, a poskytování 

služeb užívat jen místa k tomu 
určená,

c) průběžně odstraňovat odpad,
d) ovoce a zeleninu dovézt před 

nabízením k prodeji již očištěné,
e) po ukončení prodeje odstranit 

použité obaly a odpad z prodejního 
místa,

f) neumisťovat v uličkách mezi Stánky 
nic, co by ztěžovalo nebo 
znemožňovalo pohyb zákazníků.

Článek 8
Pravidla pro provozovatele tržiště a 

tržnice

1. Provozovatel tržiště dle článku 3 nebo 
tržnice je povinen:

a) umístit na vhodném trvale 
viditelném místě tento tržní řád, 
plánek tržiště nebo tržnice, údaje o 
provozovateli, tj. jméno a příjmení, 
místo podnikání nebo obchodní 
firmu, sídlo, IČ, jméno a příjmení 
správce (pokud je ustanoven) 
případně tel. kontakt,

b) trvale a viditelně číselně označit 
prodejní místa pořadovými čísly

c) stanovit režim pravidelného úklidu 
zařízení a všech prostor,

d) vést aktuální evidenci prodejců a 
poskytovaných služeb,

e) zajistit pro prodejce a poskytovatele 
služeb možnost používání 
hygienického zařízení,

f) zajistit pravidelný odvoz odpadu.

2) Prodejce je povinen prodejní místo 
trvale a viditelně číselně označit údaji 
dle zvláštního právního předpisu2.

Článek 9
Zakázané druhy prodeje zboží a 

poskytování služeb

1. Na území města Rožnov pod 
Radhoštěm se zakazuje provozovat:

a) pochůzkový prodej, s výjimkou 
jeho provozování ve sportovních a 
rekreačních zařízeních a 
otevřených koupalištích k tomu 
účelu určených rozhodnutím, 
opatřením nebo jiným úkonem 
vyžadovaným stavebním zákonem1'

b) podomní prodej

2. Na území celého města Rožnov pod 
Radhoštěm je zakázán prodej 
určitého, dále uvedeného zboží a
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poskytování služeb mimo provozovny 
určené pro prodej zboží a poskytování 
služeb k tomuto účelu rozhodnutím, 
opatřením nebo jiným úkonem 
vyžadovaným stavebním zákonem1
a) jedů a omamných látek
b) lihovin a tabákových výrobků

s výjimkou restauračních
předzahrádek, dle čl. 3. odst. 4.

c) zboží, jehož prodej je zakázán 
právními předpisy* 1 2 3).

Článek 10 
Výjimky

1. Toto nařízení se nevztahuje:
a) na veřejnou sbírku4)
b) na prodej zboží a poskytování služeb 

na společenských, kulturních, 
sportovních, vzdělávacích a 
charitativních akcích

c) prodej zboží a poskytování služeb ve 
sportovních a rekreačních zařízeních 
a otevřených koupalištích k tomu 
účelu určených rozhodnutím, 
opatřením nebo jiným úkonem 
vyžadovaným stavebním zákonem1

d) na prodej zboží pomocí automatů 
obsluhovaných zákazníkem, na 
vánoční prodej ryb, stromků, jmelí a

chvojí a na velikonoční prodej kraslic a 
pomlázek.

2. Za vánoční prodej ryb, stromků, jmelí a
chvojí se pokládá jejich prodej od 1. do 
24. prosince běžného roku.

3. Za velikonoční prodej kraslic a pomlázek
se pokládá jejich prodej v období 20 
dnů před velikonočním pondělím.

Článek 11 
Kontrola a sankce

1. Kontrolu nad dodržováním tohoto 
nařízení provádí Městský úřad Rožnov 
pod Radhoštěm prostřednictvím 
pověřených zaměstnanců a městské 
policie. Tím není dotčeno provádění 
kontroly na tržištích nebo tržnici orgány 
dozoru podle zvláštních zákonů.

2. Porušení povinností stanovených tímto 
nařízením se postihuje podle zvláštního 
právního předpisu5).

Článek 12
Závěrečná ustanovení

1. Tímto nařízením se zrušuje nařízení č. 
1/2013, ve znění nařízení č. 2/2013, 
Tržní řád.

2. Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 
1.2.2018.

Ing. Radim Holiš v. r. 
starosta

Mgr. Kristýna Kosová v. r. 
místostarostka

„otisk úředního razítka"

1> Zákon 5.183/2006 Sb., o územním plánováni a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.
2 >§ 17 zákona č. 455/1991 Sb„ o živnostenském podnikání, ve zněni pozdějších předpisů.
3> Např. zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve zněni pozdějšich předpisů, zákon č. 206/2015 Sb., o 
pyrotechnických výrobcích a zacházeni s nimi a o změně některých zákonů (zákon o pyrotechnice), ve zněni 
pozdějšich předpisů, zákon č. 65/2017 Sb., o ochraně zdrávi před Škodlivými účinky návykových látek, ve znění 
pozdějších předpisů, zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a změně některých souvisejících zákonů (veterinární 
zákon), ve zněn! pozdějšich předpisů.
4) Zákon č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů (zákon o veřejných sbírkách), věznění 
pozdějšich předpisů.
5> Zákon č, 251/2016 Sb., o některých přestupcích.
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Přílohy: 
Příloha 6.1: 
Příloha č. 2:

Příloha č. 3: 
Příloha č. 4: 
Příloha č. 5: 
Příloha č. 6: 
Příloha č. 7: 
Příloha 6. 8:

tržnice Palackého ulice
trh ulice Palackého - včetně části „horního parku“ - a v areálu společností Rožnovské pivní lázně 
s.r.o. na ulici Pivovarská,
tržní místa podloubí Albert na Masarykově náměstí, ulice Nádražní, Palackého a Nerudova
tržní místa na pozemku p.č. 2974/1, zpevněná plocha Horní Paseky,
tržní místa v areálu campingu Sport -  Horní Paseky,
tržní místa v areálu restaurace Písečná -  Dolní Paseky,
seznam restauračních předžahrádek
seznam předsunutých prodejních míst
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[Příl olia c. i

Tržnice ulice Palackého



Příloha č. 2

Trh ulice "Lázeňská1







Příloha č. 7

P odnikate l iC o Název íá s t obec Ulice č.p.

"MASO - BuŠMEN", spol. s r.o. "v  likvidaci" 19011300 R ožnov| Ostravská 375

AGH /a u to m a ty  Gastro H rstka / a. s. 14612194 H otel AGH Rožnov i Nerudova 142

AH O ID  Czech Republic, a.s. 44012373 ALBERT Rožnov i M asarykovo nám ěstí 45

AHOLD Czech Republic, a.s. 44012373 ALBERT R ožnov[ Svazarmovská 2638

Alena Rárová 62314882 Rožnov [ Nádražní 187

Andrea Vránová 75304104 R ožnov[ M asarykovo nám ěstí 38

Anna M ajkusová 45170321 R ožnov[ Palackého 2191

A nton ín  Navrátil 69577897 R ožnov| Palackého 147

BILLA, spol. s r.o. 00685976 Superm arket Blila Rožnov pod Radhoštěm R ožnov| Meziříčská 2306

BONISPOl, s.r.o. 25857401 H otel HORAL Rožnov r Radhošťská 1691

Beskydský hotel RELAX a.s. 26846519 R ožnov| Lesní 1689

Brasserle s.r.o, 04755189 R ožnov| Televizní 2615

CAMPING ROŽNOV spol, s r.o. 44740204 R ožnov[ Radhošťská 940

Caltra, s.r.o. 25839381 Rožnov t Lesní 642

Cukrárna U Zvonu s.r.o. 28606566 cukrárna R ožnov[ K u ltu rn í 1794

Cyrilovo pekařství s.r.o. 25353322 Rožnov i Bayerova 53

D alibor Drábek 87924307 Rožnov i Palackého

David Jeřábek 68345780 Hospoda Na posledním  groši Rožnov | Palackého 147

Denisa Billová 04962761 R ožnov| M asarykovo nám ěstí 183

Dlno M orava spol. s r.o. "v  likvidaci" 62301721 R ožnov \ Hážovlce 2136

Elie Jbaili 64141454 Rožnov t Sokolská 56

Empire Toys s.r.o. 03027635 R ožnov| M oravská 1787

Erik Bártek 03792706 Rožnov| Svazarmovská 2638

Eva Cvečková 73342459 Rožnov [ Karlova 2326

Eva Jeřábkové 68743483 Hospoda na posledním  groši Rožnov fj Palackého 147

Forman Adamec a.s. 25897276 R ožnov| Rekreační 648

Forman Adamec a.s. 25897276 R ožnov( Rekreační 1037

František Jež 70254877 Rožnov i Letenská 1183

Františka Kysučanová 18097065 R ožnov| M asarykovo nám ěstí 184

GARMET Rožnov p. R. s.r.o. 60777826 R ožnov| Bezručova 610

GARMET Rožnov p, R. s.r.o. 60777826 Výdejna jíde l R ožnov[ Letenská 1183

GRIL GAUE s.r.o. 28535782 R ožnov| 1. máje 1426

GTH caterlng a.s. 24206741 ON Sem iconductor CZ a.s. R ožnov| 1. máje 2230

Gastronom ické služby Rožnov, spol. s r.o. 25364472 Budova C 82 - kantýna Rožnov| 1. máje 2627

G astronom ické služby Rožnov, spol. s r.o. 25364472 Jídelna M 14 R ožnov( 1. máje 2636

G astronom ické služby Rožnov, spol. s r.o. 25364472 Kantýna R ožnov| 1. máje 823

HS ROŽNOV s.r.o. 25391011 R ožnov : H orn í Paseky

Hong Dang Si 28044975 Rožnov | Svazarmovská 2638

Hotel EROPLÁN, a.s. 26423871 Rožnov t Ostravská 451

Hotel EROPLÁN, a.s. 26423871 Bungalovy u Hotelu EROPLÁN Rožnov pod Radhoštěm

Hážovský Dvůr s.r.o. 28633491 R ožnov | Hážovlce 2136

Ing. Aleš Kubín 74844105 Rožnov i K u ltu rn í 1790

Ing. Jan Vršecký 22984909 R ožnov | Šlapetova 55

Ing. Jarom ír M rlík 47965240 Rožnov | Pod strán í 312

Ing. Romana Buršíková 47832061 Rožnov f Palackého 43

Ing. V lad im ír BII 47960761 R ožnov | Radhošťská 940

In te rna tiona l Trade Consulting, s.r.o. 61945412 R ožnov | Ostravská 115

Iveta Třetinová 04565614 R ožnov | M asarykovo nám ěstí 40

Jakub Hyjánek 05616654 Rožnov i M asarykovo nám ěstí 186

Jana M rhálková 47960213 Rožnov Palackého 147

Jana Závorková 05032733 R ožnov | Svazarmovská 1682

Jezdecký areál Bučiska s.r.o. "v  likvidaci" 62361040 Rožnov Bučiska 1617

Jezdecký klub Hradisko 70936595 R ožnov [ Hradisko 431

Jindřich Cahlík 88769003 Rožnov pod Radhoštěm

Jiří Š tudent 48740845 R ožnov | Bezručova 208

Josef Krhut 43607829 Rožnov Palackého 175

Josef Valchář 02955229 M aje rův Dvůr Rožnov Nerudova 14J

Josef Zeť 11175443 Restaurace "Písečná" Rožnov Hradlšťko 1532

K+Lgroš s.r.o. 29442826 Rožnov Palackého 147

Karel B lum 3jor 65135156 R ožnov. Radhošťská 712

Kateřina Hejsková 67530371 Rožnov Chodská 1025

Kristek s.r.o. 26855526 Rožnov Pod strán í 693

Lenka Kokořová 73910317 Rožnov M asarykovo nám ěstí 16



Lenka M artináková 68605943 BENZINA PLUS R ožnov| Radhošťská 2270

Lenka Vaiglová 05525560 R ožnov| 3. m áje 1425

Libor H orut 74879529 R ožnov| Nerudova 170

Lidi Česká republika v.o.s. 26178541 Rožnov j Meziříčská 2302

Lubom ír M alina 46529608 R ožnov| Chodská 772

Lubom ir M alina 46529608 Tenisové k u rty  park R ožnov[ Palackého 2267

Lucie Fiurášková 73341215 R ožnov| 1. m áje 1426

Ludmila N avrátilová 01969145 Rožnov i Palackého 147

LÁZY Rožnov spol. s r.o. 60777389 Rožnov i K u ltu rn í 1790

MAIKISS s.r.o. 29457254 R ožnov| Nádražní 624

M VDr. Pavla Lunterová 75825139 R ožnov| Hradisko 431

M arcel Gerlich 64135390 R ožnov| Hradlšťko 2218

M arek Ručka 05538246 R ožnov| 1. máje 1425

M arek Vojtíšek 76234860 R ožnov| M asarykovo nám ěstí 186

M arie  Pušková 18501478 R ožnov} Frenštátská 2323

M arkéta Gajdošíková 67500889 Hotel TANEČNICA Rožnov pod Radhoštěm

M a rtin  Dobeš 69592683 Rožnov i Nerudova 141

M a rtin  Douša 87117703 R ožnov[ nábřeží Dukelských hrdinů 1641

M a rtin  Hutyra 05387540 Koliba Rožnov i D olní Paseky 2675

M a rtin  Smilek 46572597 R ožnov| Meziříčská 2868

M artina  Korabečná 03311571 R ožnov( Boženy Němcové 1720

M ichal M urányi 60327731 R ožnov| Svazarmovská 1682

M ichal Němec 01267965 R ožnov[ Meziříčská 2868

N ehatS a lijl 68352522 R ožnov| M asarykovo nám ěstí 171

Obchodní společnost JEROX s.r.o. 25837605 R ožnov| 1. m áje 2640

Olga M ellchařlková 04734912 Krytý bazén Rožnov pod Radhoštěm Rožnov| Moravská 1787

PMU CZ, a.s. 25013165 R ožnov| Bezručova

PRIX Rožnov, s.r.o. 47681004 R ožnov| Ostravské 382

Pavel Kubiš 66940206 Rožnov i Palackého 2191

Pavel Rusek 60012048 R ožnov| nábřeží Dukelských hrdinů 2269

Pavel Zeť 10187707 Rožnov| Meziříčská 1710

Pavel Zeť 10187707 R ožnov[ M asarykovo nám ěstí 186

Pavel Zeť 10187707 R ožnov| 1. máje 1000

Pavla Tomšejová 71870881 R ožnov| Ostravská 375

Pavla Tomšejová 71870881 Hospoda ze Zděchova Rožnov i Palackého 147

Pekárna Lešňanka s. r o. 26856760 R ožnov| 1. máje 1059

Petr Klepáč 73746436 R ožnov| Pod strán i 2268

Petr Klepáč 73746436 ELCOSTADO R ožnov \ Bučiska 2305

Petr M alér 67303528 R ožnov] Hradišťko 285

Petr Čermák 73046671 R ožnov| Bučiska 490

Radek Chumchal 76290182 R ožnov| Tylovice 1884

Radek Žíla 75285690 R ožnov| Bučiska 1617

Radom ír M atu la 12647047 Bufet ČD Rožnov f Nádražní

René Štěpánek 74270834 R ožnov[ M oravská 1787

Restaurace Písečná, s.r.o. 01768450 Rožnov i Hradlšťko 1532

Rezdar M oham m ad 04988680 R ožnov| Nádražní 19

Robert M alér 18093094 Rožnov| 1. máje 1425

Robert Číhal 64133079 R ožnov| Palackého 487

Roman M atu la 10652604 Rožnov i Palackého 455

Roman Pelikán 11527986 R ožnov| Meziříčská 2303

Roman Stodůlka 49583221 Rožnov i Nám ěstí M íru 1268

Rožnovské p ivn í lázně s.r.o. 27774813 R ožnov[ Pivovarská 6

Rožnovský jezdecký areál s.r.o. 27856941 R ožnov| Hradisko 431

R udolf Bili 12649007 R ožnov| M asarykovo nám ěstí 183

SERGE FASHION s.r.o. 25848569 Rožnov | K u ltu rn í 1794

Salieri s.r.o. 28847571 Rožnov t Tylovice 1884

Simona Bathke 05113563 M antra Rožnov Nádražní 23

Space Consulting s.r.o. 27795195 Rožnov Pod strán í 580

S port Resort Beskydy a.s. 02334721 Rožnov i Videčská

Stanislav Hrstka 49587790 Rožnov Partyzánská 1663

Stanislava Vašková 18502610 Hoclavská stodola a občerstvení Rožnov Palackého

Starý M a je r spol. s r.o. 29456975 Rožnov i Zemědělská 2597

Starý M a je r spol. s r.o. 29456975 Rožnov Meziříčská 1652

Střední škola in fo rm atiky, e lektro techniky a ř t 00843474 Rožnov Školní 1610

S třední škola zemědělská a přírodovědná  Rož 00843547 Rožnov nábřeží Dukelských hrdinů 570

Svatopluk M alér 47825332 Rožnov Nádražní 189

T klub - ku ltu rn í agentura, příspěvková organl 44740743 Rožnov Zemědělská 592

TJ Rožnov pod Radhoštěm, spolek 00534439 Rožnov Pod strán í 2268



Tenis Rožnov pod Radhoštěm 26649128 Rožnov j Chodská 772

Tenisový klub Radegast, z.s. 22851933 Rožnov i Pod strán í 2834

Thi Thuy Tu 70613401 Rožnov j M asarykovo nám ěstí 45

Tomáš Smoček 73046582 Rožnov Svazarmovská 803

UNISAF, spol. s r.o. 60779012 Rožnov Palackého 455

Valím, spol. s r.o. 60318805 R ožnov| Partyzánská 1663

Van Long Luong 27299678 R ožnov| 1. máje 2640

Vendula Ambrozková 73251852 R ožnov| Nádražní 189

V iktor Kožusznik 73280488 R ožnovj Bezručova 208

Vladislava M alinová 18502211 Tenisové ku rty  park R ožnov| Palackého 2267

Vlastim il Raška 15420418 Rožnov j N ám ěstí M íru 1268

Věra Zeťová 70327530 R ožnov| Nerudova 2203

V ít Pavel 68351143 R ožnov| Palackého

Zdeněk M ajer 14593599 R ožnov| M eziříčská 1652

Zdeněk M ajer 14593599 Rožnov j Zemědělská 572

Zdeněk M ajer 64143015 R ožnov| Meziříčská 1652

Zdeněk M rhálek 15419941 R ožnovj M asarykovo nám ěstí 171

Základní škola 5. května, Rožnov p. R., přispěv 60990384 R ožnov[ 5 . května 1700

Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. 1 70918643 R ožnov| Sevastopolská 467

Základní škola Pod Skalkou, Rožnov p. R., přisj 45211761 R ožnov| Bezručova 293

Základní škola Videčská, Rožnov p, R„ přispěv 60990376 Rožnov i Videčská 63

Základní škola Záhumení, Rožnov p. R., přlspé 70918651 Školní jíde lna R ožnov| Zátiší 1180

ňeznictv í H+H, s.r.o. 26788942 Rožnov f Bezručova 211

P odnikate l IČO Název Část obce Ulice mov. či

ARETE, s.r.o. 18055346 R ožnov| M asarykovo nám ěstí 130

Aleš G eppert 65510411 R ožnov( Hrnčířská 2005

BILLA, spol. s r.o. 00685976 Superm arket Billa Rožnov pod Radhoštěm Rožnov i Meziříčská 2306

CONSI - veřejná obchodní společnost 00561657 Rožnov pod Radhoštěm

Cyrilovo pekařství s.r.o. 25353322 Rožnov i M eziříčská 2868

Cyrilovo pekařství s.r.o. 25353322 R ožnov| Bayerova 53

G astronom ické služby Rožnov, spol. s r.o. 25364472 Budova C 82 - kantýna R ožnov| 1. máje 2627

H R U Š K A ,  spol. s r.o. 19014325 Rožnov i K u ltu rn í 1794

H R U Š K A ,  spol. s r.o. 19014325 Rožnov f Hradlšťko 1533

H R U Š K A ,  spol- s r.o. 19014325 č. 605 R ožnov| 1. máje 1426

H R U Š K A ,  spol. s r.o. 19014325 č. 756 R ožnov| Oděská 1681

H R U Š K A ,  spol. s r.o. 19014325 HRUŠKA-číslo 216 R ožnov[ Julia Fučíka 923

K + lg ro š  s.r.o. 29442826 R ožnov| Palackého 147

LOMNÁ spol. s r.o. 48401170 R ožnov| Palackého 2192

Lidi Česká republika v.o.s. 26178541 Rožnov Meziříčská 2302

Ludmila Cébová 63687330 Rožnov D olní Paseky 576

Nehat Sallji 68352522 R ožnov| M asarykovo nám ěstí 171

Pekárna Lešňanka s. r. o. 26856760 Rožnov| 1. máje 1059

Penny M a rké t s.r.o. 64945880 Penny M a rkét Rožnov 5.května

Radek Vrábel 76004651 Rožnov Nádražní

Radek Vrábel 76004651 Rožnov Pivovarská 30

Rožnovské pivní lázně s.r.o. 27774813 Rožnov Pivovarská 6



1. Květinářství Pugét, zahrádkářské potřeby: Masarykovo náměstí 37

2. Dárkové zboží, Masarykovo náměstí 175

3. Verun shop, Palackého 562

4. Trafika, Palackého 2192

5. Květiny, Palackého 2192

6. Textil, prádlo, plavky, Nerudova 195

7. Haelfashion, Nerudova 162

8. Haelfashion, Náměstí míru 1003

9. Oděvy, textil, obuv, Náměstí míru 1003

10. Květinářství U Kamenného mostu, Bayerova 62

11. ADO, móda a hezké dárky, Nádražní 2181

12. Květinářství, Nádražní 19

13. Petyša sport, prodejna a servis, Nádražní 539

14. Autodíly, Pionýrská 460

15. Květinářství U Koryčanských, 1. máje 2596

16. Prodej náhradních dílů na motocykly, 1. máje 2309

17. Maxi fashion, Svazarmovská 2638

18. Autostyl, Meziříčská 2304

19. M+M elektro, Meziříčská 2304

Příloha č. 8: seznam předsunutých prodejních míst


