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Městský úřad Černošice
Obecní živnostenský úřad
120 00 Praha 2, Podskalská 19
Č. j.:
Sp. značka:

OOZU/1485/2015/Vit/7
OOZU/1485/2015/Vit

Výpis z živnostenského rejstříku
Obchodní firma:

Kovové odpady s.r.o.

Sídlo:

Družstevní 951, 253 01, Hostivice

Identifikační číslo osoby: 27095711
Živnostenské oprávnění č. 1
Předmět podnikání:

Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady

Vznik oprávnění:

09.01.2006

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

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

Obory činnosti:

Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost
Chov zvířat a jejich výcvik (s výjimkou živočišné výroby)
Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
Zprostředkování obchodu a služeb
Velkoobchod a maloobchod
Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství
Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě
Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí
Pronájem a půjčování věcí movitých
Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
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
Praní pro domácnost, žehlení, opravy a údržba oděvů, bytového textilu a osobního
zboží
Poskytování technických služeb
Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné
mechaniky, optických přístrojů a měřidel
Poskytování služeb osobního charakteru a pro osobní hygienu
Poskytování služeb pro rodinu a domácnost
Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

Vznik oprávnění:

20.10.2003

ID RZP: 1275950
Číslo případu: 321001/U2015/2526/Vit
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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 přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat
nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami 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:

02.10.2013

Doba platnosti oprávnění: na dobu neurčitou
Úřad příslušný podle § 71 odst. 2 živnostenského zákona: Městský úřad Černošice

V Praze dne 26.02.2015

otisk úředního razítka
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Ing. Hana Vyhnalová
vedoucí obecního živnostenského úřadu
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