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uĚsrsrÁ čÁsr pRAHA 5

Úřad městské části Praha 5, Odbor živnostenský

15022 Praha5,Nám. l4. října4

č. j.,

Vyřizuje:

Telefon:

Fax:

ZIVNI5360l20l3lObu

Helena obuchovová
257000316

257328347

Městská část Praha 5, Úřad městské

č.570lí99l Sb., o živnostenských úřadech,

uvedeného žadatele ze dne 02.|0.2013

ROZHODNUTI

črásti, Odbor živnostenský, příslušný podle § 2 odst, l zákona

ve znění pozdějších předpisů, rozhodl o žádosti o koncesi níže

takto:

podle § 53 zékona č. 455ll99l Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ye zněni pozdějších

předpisů,

se uděluje koncese

právnické osobě

Obchodní firma: Vendys & V s.no.

Identifikační ěíslo: 61537586

Sídlo: Na Homolce 51/11

150 00, Praha - Motol

Předmět podnikání: Výroba a zpracování paliv a maziv a distribuce pohonných hmot

Podmínky pro provozování živnosti dle § 27 odst. 3 živnostenského zákona nejsou stanoveny.

Yznikprávaprovozovat živnost: dnem nabytí právní moci rozhodnutí o koncesi

Koncese se uděluje na dobu neurčitou,

Současně se podle § 53 odst. 3 živnostenského zákona schvaluje ustanovení odpovědného zástupce:
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Odpovědný zástupce:

Jméno a příjmení: Ing. Edmond Seghman

Datum narození: 02.01,1962

Bydliště: Pod Ungeltem 5

274 01,S|aný

odůvodnění:

Vyhovuje se v plném rozsahu, vzhledem ke skutečnosti, že žadatel o koncesi splnil zákonem
stanovené podmínky a s ohledem na souhlasné stanovisko Celního úřadu pro hlavní město Prahu
čj. l5102ll2013-5l0000-3l ze dne 1.17.2073, bylo rozhodnuto tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto

rozhodnutí.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámeni; prvním dnem lhůty
je den následující po dni oznámeni roáodnutí. Odvolaní se podává u Městské části Praha 5, Úřadu městské

části a rozhoduje o něm Hlavni město Praha, Magistrát hl.m. Prahy, odbor živnostenský a občanskosprávní,

Y Prazedne 04.1 1.2013

účastníci íizeni;

Vendys & V s.r.o.

Ing. Edmond Seghman

Bc. Josef Žebera
vedoucí živnoste4ského odboru
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