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Jméno a příjmení:

Jakub Slabý

Datum narození:

04.05.1992

Občanství:

Česká republika

Sídlo:

Malé sídliště 1065/23, 266 01, Beroun - Beroun-Město

Identifikační číslo osoby: 01088661
Živnostenské oprávnění č.1
Předmět podnikání:

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti:

Výroba textilií, textilních výrobků, oděvů a oděvních doplňků
Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků
Výroba vlákniny, papíru a lepenky a zboží z těchto materiálů
Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce
Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových
záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů
Výroba plastových a pryžových výrobků
Výroba a zpracování skla
Umělecko-řemeslné zpracování kovů
Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů
Výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických
strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí
Výroba zdravotnických prostředků
Výroba školních a kancelářských potřeb, kromě výrobků z papíru, výroba bižuterie,
kartáčnického a konfekčního zboží, deštníků, upomínkových předmětů
Sklenářské práce, rámování a paspartování
Zprostředkování obchodu a služeb
Velkoobchod a maloobchod
Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství
Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě
Zasilatelství a zastupování v celním řízení
Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat,
hostingové a související činnosti a webové portály
Činnost informačních a zpravodajských kanceláří
Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce
Testování, měření, analýzy a kontroly
Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
Návrhářská, designérská, aranžérská činnost a modeling
Fotografické služby
Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti
Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání
kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí
Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti
Poskytování technických služeb
Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

Druh živnosti:

Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:

10.09.2012

Doba platnosti oprávnění: na dobu neurčitou
Živnostenské oprávnění č.2
Předmět podnikání:

Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin

Druh živnosti:

Koncesovaná
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ZVW 2.6 WEB 0041/032

Vznik oprávnění:

15.04.2014

Doba platnosti oprávnění: na dobu neurčitou
Živnostenské oprávnění č.3
Předmět podnikání:

Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami
o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat
nebo věcí

Druh živnosti:

Koncesovaná

Vznik oprávnění:

26.05.2014

Doba platnosti oprávnění: na dobu neurčitou
Živnostenské oprávnění č.4
Předmět podnikání:

Hostinská činnost

Druh živnosti:

Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:

22.05.2014

Doba platnosti oprávnění: na dobu neurčitou
Odpovědný zástupce:
Oldřich SLABÝ

Jméno a příjmení:

Adresa místa, kde lze vypořádat případné závazky po ukončení činnosti v provozovně (§ 31 odst. 16 živnostenského
zákona)
1. Místo pro vypořádání závazků: Malé sídliště 1065/23, 266 01, Beroun - Beroun-Město
Plzeňská 34/36, 266 01, Beroun - Beroun-Město

Adresa:

Identifikační číslo provozovny: 1009419684
Ukončení činnosti v provozovně: 31.07.2014
Seznam zúčastněných osob
Jméno a příjmení:

Oldřich SLABÝ

Datum narození:

26.12.1970

Občanství:

Česká republika

Úřad příslušný podle §71 odst.2 živnostenského zákona: Městský úřad Beroun
Ministerstvo průmyslu a obchodu osvědčuje, že údaje uvedené v tomto výpise jsou k datu platnosti výpisu zapsány
v živnostenském rejstříku.
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ZVW 2.6 WEB 0041/032

