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uĚsrsxÝ úŘl,o vspríN
odbor obecní živnostenský úřad
Svárov 1080, 755 01 Vsetín

č.

j.,

Sp.

MUvs žúszsstzotglpK/ll
značka: MUvs ŽÚ szsstzownx

Výpis z živnostenského rej stříku
přrjmení: Aleš Sklář,
Rodrré číslo:
86120416322
Datum narození: 04.12.1986
Adresa bydliště:
756 03, Halenkov
Adresa sídla:
756 03, Halenkov
Jnréno a

Identifi kačníčísloosoby:

87 7

555
555

86435

zillnostenské oprávnění č. l

podnikání: Výroba, obchod a služby neuveclené v přílohách 1 až 3 živnostenskéhozákona
činnosti:
Výroba textilií, textilních výrobků, oděvů a oděvních dop|ňlrů

Pr'edmět

Obory

Vydavatelslté činnosti, po|ygrafi cká výroba, knihařské a kopírovací práce
Výroba a hutní zpracování železa, drahých a neželezných kovů a jejich slitin
Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků
Povrchové úpralry a svařování kovů a da|šíchmateriálů
Výroba strojů a zařízení
Výroba dalšíchvýrobků zpracovatelského průmyslu
Přípravné a dokončovacístavební práce, specializované stavební činnosti

Zprostředkování obchodu

a služeb

velkoobchod a maloobchod
Zastavárenská činnost a maloobchod s použitým zbožím
Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat,
hostingové a související činnosti a webové portály
Realitní činnost, správa a údržbanemoyitostí
Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
Př,íprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličsképráce
Výzkum a vývoj v ob|asti přírodních a technických věd nebo společenských věd
Rel<|amní činn ost, marketin g, mediální zastoupení
Návrhářská, designérskáo aranžérská činnost a modeling
služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
praní pro domácnost, žeh|ení,opťavy a údržbaoděvů, bytového textilu a osobního

zboží

opravy

a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrotrků jemné
mechaniky, optických přístrojů a měřidel
Výroba, obcbod a služby jinde nezařazené
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Vznik

oprávnění: 18.04.2011

Doba platnosti oprárrnění: na dobu neurčitou
Živnostenské opravnění č. 2
Předmět

podnikání:

Silničnímotorová doprava - nákladní provozovaná vozidly netlo jízdnímisoupravami
o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat
nebo věcí, - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně

řidiče

Vznik

oprávnění: 10.10.2019

Doba platnosti oprármění: na dobu neurčitou
Úrad prislušnY podle §

7l

odst. 2 živnostenskéhozákona: Městský úřad Vsetín
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Ve Vsetíně dne 10.10.2019

Yl

Ing. Daniela Lukyová

vedfiicí obecního živnostenskéhoúřadu
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