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Toto Rozhodnutí naby!o
právní moci dne

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12
Úřad městské části, odbor živnostenský
143 12 PRAHA 4, Písková 830/25
Č . j. :

6:§.:..?.~1.?-

Pl2 18030/2017 OŽI
OŽI 950/2017

Sp. značka :
Vyřizuje:

Olga Šímová
241760828-9

Telefon :
Fax:

ROZHODNUTÍ
Městská část Praha 12, Úřad městské části, Odbor živnostenský, příslušný podle § 2 odst. 1 zákona
570/1991 Sb., o živnostenských úřadech, ve znění pozdějších předpisů, rozhodl o žádosti o koncesi níže
uvedeného žadatele ze dne 20.02.2017
č.

takto:
podle § 53 zákona

č.

455/ 1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve

znění pozdějších

předpisů,

se
fyzické

uděluje

koncese

osobě

Jméno a příjmení :
Rodné

Ing. Václav Krajzl

číslo:

840807/1672

Datum narození:

07.08.1984

Bydliště:

Průchova 585
388 01, Blatná

Identifikační číslo

osoby: 76615464
Průchova 585
388 01, Blatná

Sídlo:
Předmět

podnikání:

Provozování cestovní kanceláře

Podmínky pro provozování živnosti dle § 27 odst. 3 živnostenského zákona nejsou stanoveny.
Vznik práva provozovat živnost: dnem nabytí právní moci rozhodnutí o koncesi

Číslo případu: 310012/U2017/ 1596/Ším

ZIV 2.0p068/2009 DOP 0112/031

Koncese se uděluje na dobu neurčitou.
Odůvodnění:

Živnostenský úřad shledal, že byly splněny jak všeobecné, tak i zvláštní podmínky provozování živnosti,
že netrvá překážka provozování živnosti a v souladu se stanoviskem odboru cestovního ruchu Ministerstva pro
místní rozvoj č.2388 K/2017 ze dne 11.04.2017 rozhodl tak, jak je uvedeno ve výrokové části rozhodnutí.
Žádosti tak bylo vyhověno v plném rozsahu.
Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí lze podle ustanovení § 83 odst. 1 zákona č . 500/2004 Sb., správní řád, ve
znění pozdějších předpisů, podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení; prvním dnem lhůty je den
následující po dni oznámení rozhodnutí. Odvolání se podává u Městské části Praha 12, Úřadu městské části
a rozhoduje o něm Hlavní město Praha, Magistrát hl.m. Prahy, odbor živnostenský a občanskosprávní.

JÍL/

V Praze dne 13.04.2017

I

JUDr. Alena Sch&h"':v~
vedoucí odboru ži/ostensk:ého

Účastníci řízení :

Ing. Václav Krajzl
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