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značka: MUVS ŽÚ szsltzolgpr

Vyřizuje:
Telefon:

Ing. Petra Kindlová

57l 49l 538

Fax:

ROZHODNUTI
Městský úřad Vsetín, Obecní živnostenslqý úřad, příslušný podle § 2 odst. 1 zákona č. 570/1991 Sb.,
roáodl o žádosti o koncesi nížeuvedeného žadatele

o živrtostenských úřadech, ve znění pozdějších předpisů,

ze dne 01.10.2019

takto:
podle § 53 zékona é. 455/1g9t Sb., o živnostenskémpodnikání (živnostens(ý zákon),

ve znénípozdějších

předpisů,

§e uděluje

koncese

fyzické osobě

příjmení; Aleš §klář
Rodné číslo:
86120416322
Datum narození: 04.12.1986
Adresa bydliště: 756 03, Halenkov
Jméno a

:

555

Identifikačníěíslo osoby: 87786435
Adresa
Předmět

sídla:

756 03, Hatenkov 555

podnikání; Silničnímotorová

doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními
soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li
určeny k přepravě zllířat nebo věcí, - osobní provozovaná vozidly určenými
pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče

vznik práva provozovat živnost: dnem nabytí právní moci rozhodnutí o koncesi

Číslopřípadu: 3 8 1 006fu2

01g / 4293

lPK

ZIY 2,0p083

12009

DOP

0 l

1

3/03

l

Koncese se uděluje na dobu neurčitou.

,,,,

Odůvodnění:

Městs§ý úřad Vsetín, Obecní živnostenský úřad na zák\aďé projednání žádosti o koncesi zjistil, že jsou
splněny podmínky pro provozování živnosti a že l podnikatele netrvá píekážka provozování živnosti. Při
rozhodování o udělení koncese vycházel zdejšíživnostenský úiad ze stanoviska Krajského úřadu Zlínského
kraje, Odboru dopravy a silničníhohospodářství (dopravní úřad). Dopravní úřad, jako správní orgán vy,jadřující

rydal dne 03.10.2019 pod čj. KUZL 6231812019 DOP souhlasné stanovisko k žádosti
koncesi pro provozování silničnídopraly malými vozidly.

se k žádosti o koncesi,
o

Na základě příslušnéhoustanovení živnostenskéhozákona a výše uvedeného rozhodl Městslqý úřad
Vsetín, Obecní živnostenský úřad tak,jakje uvedeno ve uýrokové části.
Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí se lze podle § 81 odst,

1

zákona č. 500l20a4 Sb., správní řád, ve znění pozdějších

předpisů, odvolat podáním učiněným u Městského úřadu Vsetín, a to do 15 dnů ode dne oznánrení rozhodnutí
(§ 83 odst. 1 správního řádu). Odvolacím správním orgánemje Krajsk/ úřad Zlínskéhokraje, Odbor právní
a

Krajs§

živnostensloý úřad. Lhůta pro podání odvolání počínáběžet dnem následujícím po dni oznámení

rozhodnutí.

Il

Ve Vsetíně dne 07.10.2019
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účastníciřizení:
Aleš Sklář,

Ill

""fÝ"'

Ing. Daniela Lul<yová

obecního živnostenskélro úřadu

:

Ičo 87786435

počet listů dokumentu:
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