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Sp.značka: S_SMO/O8l9l7l1etŽÚ
Vy izuje:

Bc. Monika Juroclrová

Telefon:

599443080

RO Z}JODNUTI
Magistrát města Ostravy, Živrrostensk ad, p íslušrry podle $ 2 odst. I zákona č. 570l|99t Sb.,
o Živnostenskych ri adech, ve znění pozdějšíchp edpis rozhodl na zák|adě žádosti podnikatele o zrtrěně

'

rozsalru p edrnětu podnikání a zrněně odpovědného zástupce

takto:
podle $ 56 odst.3 zákonač.4551199l Sb., o živnostenském podnikání (Živnosterrsk zákon), ve znční
pozdějšíchp edpisťt, se rozhodnutí o udělcní koncese č. j. SMo l41l414/lltŽÚBeJ ze dne 1 8. l l .2013 vydarré
Živnostenskym u adern Magistrátu města ostravy právnické osobě

mění
v části p edmět podnikárrí a odpovědny zástupce a po změně obsahuje

DIIACAII CZ

obchodní firnra:

tyto

daje:

a.s.

Identifi kačníčísloosoby: 2682t397

Sídlo:

P edmět

Sadová 553/8
702 00, Ostrava

podnikání: Distribucc

_

Moravská ostrava

pohonnych hmot

Podmínky pro provozování živnosti dle $ 27 odst.3 živnostenského zákonanejsou stanoveny.
Koncesc se udělrrje na dobu r'reurčitou.

Současně se podle

$ 56 odst. 5, s použitírn $ 53 odst. 3 živnostcnského zákona schvaluje

odpovědnélro zástupce

Císlo p ípadrr: 38070 1 lU201

ustatrovcní

:

617

01 l

/JUM
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I

Jrrténo a p íjmení:Ing.

Libor llerbcr

Daturrl tratrození: fi .a4.t97 s

Bydlištč:Mrštíkov a 3299l30, 100 00,'Praha - Strašnice

I( Žádosti ci ,m8nu rozsahu koncese v části p edmět podnikání a odpovědny zástupce vydal p íslrršn1Í
'ri'aď..pro
celní Úr ad, kterym je Celni
Moravskoslezsk1 kraj souhlasné stanovisko podle $ 52 odst . I zák.
455l1991 Sb.' (Živnostensky zákon), pod č. j. 2578)l20l6-57o0O0-32.4 ze dne 21.03.2O16. Živnostensky
ri ad konstatuje, ŽeŽadatel i nově ustanoveny odpovědny zástupce Ing' LiborHerber, nar. 17.04.|975, bytem

Mrštíkova 3299130, l00 00, Praha

_ Strašnice

spl ují všeobecnéa zv|áštní podmínky provozování živnosti

podle Živnostenského zákona, a proto bylo rozhodnuto, jak je vyše uvedeno.

Poučcní:
Proti tomuto rozhodnutí lze podle ustanovení s 83 odst. l zákona č. 50012004 Sb., správní ád, ve znění
pozdě.iších p edpisri, podat odvolání ve lhrjtě l5 dn ode dne jeho oznámení; prvním dnem lhtity je den
následující po dni oznámení rozhodnutí. odvolání se podává u Magistrátu nrěsta ostravy a rozhoduje o něm
Krajsky

ťr ad

V ostravě

Moravskoslezského kraje, odbor vnitra a krajsky Živnostensky

ťr ad.

dne 24.03.2016

Bc. Monika Jurochová, v.

r.

referent

UčastrlíciÍízeni:

DRACAR CZ

a.s.

Ing. Libor Herber

Za správnost vyhotovení: Bc. Monika Jurochová
Datr"rm: 24.03.2016
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