ká pošta

Výpis z veřejné části Zivnostenského rejstříku
Platnost k 28,11.201]

fimrai

obchodni

sjdlo:

ll:24:l5

sběrné suřoviny LH, §.r.o,
Průmyslová ll47,68ó 0l, Lh€řské Hrtdiště

ldentifikrčniči§Io: 2559989s

Sldlutámí a,gán nebo leho člerc|ě:

Jménoapřiimcůi: RudolfMazán€k

Ž^,orlenskú opt.iýně í č. t

podnikáni:

Přednět

Podnikáni t oblasti nrkládání s nebezp€čnými odpady

Díuh živnosti:

Vznikopnivnčni:

obltšovací vázaná
30.05.2000

Doba platnosti oprávnění: nt dobu n€určitou

od?oýé.l"ý .líýupu :
Jméno a
2i

ý], os íe] B

příjmeni:

ké opřú\ňn í č 2
-

podnikáni:

Předmět

Rudo|fMrzánek

silničnímotorová dopřavá

_

íákltdní provozovaná Yozidly

nebo jizdnimi soupřá!ámi

o největší povolené hmolno§li pře§ahuj ici 3,5 lun},, j§ou_li uřčeny k př€pravě

Druh

živnosti:

zvířat

n€bo Yěcí, - nákladní přovozovaná vozidly ncbojízdnimi soupřaÝami o n€jtělši
povolenó hmotnosti n€pře§áhujici
3,5 tun},,jsouJi urč€ny k př€pravě zYiřat nebo

lěcí

konce§ovaoá

VzDikoprávnčni: 20.06.200l
Doba plafuosii oprá\rnčnj: na dobu n€uřčitou

odpaýad,ý :úýuP.e:
Jméno 3

Žifnoýe

ské OPr.iý

Přcdnrčt

obory

přijncní:

Michá|čik

ě ič,3

podnikáni:

činnosli:

živnosti:
Vznikopévněni:
Druh

Inq. PaY€l

l až 3 žilno§ten§kého zákona
Výroba vlákniny, pápíru a lepenky a zboži z těchto materiálů
Výroba kok§u, §urového dehlu ijiných p€!íých pilit
Nakládáni § odpadJ (Yyjma n€bezp€čných)
Zprostř€dkováni obchodu a služeb
velkoobchod, maloobchod
Zastavárenská činnost a maloobchod § použitýn,božím
Údřžbá motořových vozid€l a j€jich přhluš€nství
Skladování, balenizboží, tniniputace § nákladem a t€chnické činno§li Y dopravě
Posk}tování §oft§,!re, porad€n§lví Ý oblasti informaČních 1echnoIogií, zpřaco!áni dir,
hostingové a §ouvis€jici činno§ti a rťeboťéportá|]
Poř!den§ká ! konzultačníčinnost, lprácování odbořných studií ! posudků
R€klrníí činno§t, mrrk€ting, m€diální zasloup€ní
Výřoba. obchod a §lužby neuv€dené v přílohách

ohlašovací volná
30.05.2000

Doba platnosli opr'ivnčĎí: nr dobu neuřčitou

Prcýazaýny
1,

k

Píe.lnělll podnikári či|]o

Podniká íýoblasli akládáDis nebe,pečnýni o.lpad\
Vlčíovská689,688 0l. Uher§kÝ Brod

Adrcsai

ldenlifi kačníčísloprovozo\,ny: 1008990370
ZahájeDi pfovozováni dne: l9.0ó.2000

_l-

Rybář€ 351,687 24, Uher§ký o§třoh _ o§trož§ké Předněstí
ldentifikačni čislo provozovny: 1008990680
Zahájení provozování óe: 19.06.2000
PrůmysloYá 1t4?,686 0l, Uher§ké Hřadiště
Identifikačni čislo provozoyny: 1002690242
Zahájení provozování dne; 19.06.2000
687 t2, Mi§třice9
ldentifikačni čislo provozovny: 1008990442
Zaháj€ní píovozováni dne: t9.06.2000

AdÁa:

Adresa:
Adre§a:

687 09, Boršice l48

Adr€sa|

Dědinr 16|,

ldentifikačni čislo provozovny: 1008990426
Zaháiení provozování dn€: 01.07.2000

ó87 22, ostrožská NoYá ve§

ldentifikační čislo provozo\,ny: 1008990434
Zánájeni provozováni dne: 01,09.2000
náměsti svobody 800,687 08, BuchloYice
ldentifikačni čísloprovozo\,Ťy: 1008990418
zaháiení provozováni dnei 01.01.200l

Adresa|

687 12. Bilovice ?0
Identifikačni čislo píovozowy: 1008990400

pTovozováni dne| 31.03.2003
687 11, Topolná 420
ldeítifikačni čísloprovozovny: 100899039ó
Zahájeni provozováni dne: 01.01.2009

Zaháj€ni

Adresa:
Adi€sa:

Padělky 744,687 65,

střtní

Identifikačni čísloprovozovny: t00899{l388
Zahájení provozování dne: 28.05.2012
ňejvělši povole é hmolhos|i
2.Sit ičnímolomýá .|opraýa , nákladni pmýozoýaná lozidlyrcbojí:,lni i soupruýami o
ebojízdníni
1,o,idly
phJýozoýaná
ákladní
určeay k připravě zyiřat nebo věci,,
S,S
iÁ,n)ii"i
hebo ýěcí
'".rprr,r^i
přepruýě
zvířat
jsou,ti
k
uřčeny
',y,i"i*Ii
, o;eŠip.*lené h;dofuosli epřesahující 3,5 luny,
Průmyslová1147,6860l,Uh€rskéHřadiště
Áa**,

tdentifikačni čisto provozovny: l002690242
Zahájeni píovozováni dne: 20.06.200l

zákona
3, yýnba, ohchod a služby neuledené ! příIohách ] až 3 živostenskěho
oboř činno§ti: Rekla ní čihnosl, arkelib4, mediólňí zasloupení

Adresa:

Přůny§lová 1147,686 0l, Uherské Hřadiště

Identifi ka&í čísloprovozovny: 1002ó90242
zaháieni provozováni dne: 01.0r.20l0
Vlčtrov§ká ó89, ó88 0l, Uher§ký Brod
provozovnyi
1008990370
Identifikačni čislo
Zahájeni provožováni dn€: 25.06.2013
a poý{dků
Óbo;činúsli: Púadenská a konzullační činnosl, zprucoýání odbolóch studií
Hřadišiě
0l,
Uherské
1147,686
Průmyslová

A.lresa:

ldentifikační čísloprovozolŤty: 1002690242
Zaháieni provozováni dne: 03,02.2006

obor či osli: Nakláůjni s o.Lpacly (ujna
687 12, Mi§třice 9
Adresa:
ldenlifikačni čislo provozovnyl 1008990442
Zsháie Drolozovánidne: t9.06.2000

.qare,a:

Prúmyslo\íl l47,

nebezpečných)

ó8ó

0l. Ub€nLé Hradišié

ldentifi kačni číslopřovozoq|y : fiOz69n242
Zaháieni provozoÝini dne: 19.06.2000

Ailíesai

vlčnov§ká 689,688 0l, Uher§ký Brod
píovozovny:
10089903?0
Id€riifikačni čisio
19.0ó.2000
Zaháj€ni provozováni dne:
Rybáře 35t,687 24, Uher§ký ostřoh - o§trožské Předm&tí

Adre'sa:

Identifikačni čí§lo provozo\Ťty: 1008990680
záháiení píovozování dne: 19.06.2000

-2-

687 09, Bořšice

l48

identifikačni čislo provozolny: l008990426
Zaháreni orovozovani dne| 01.0?.2000
,n

are-a:

Dédinr t ól . ó87

22. ost rožská

\o\

á Ve§

ldenlifikačni čisloprovozovnyi 1008990434

Záháieni Díovožová ni dnc, 0 t.09.2000
náméslí svobody 800, ó87 08, Bucblolice
Id€ntifikační čislo provozo,t,íty: 10089904l8

AdBa:

.200l
687 12, Bilovice 70

Zahá ien í proÝozován l dne: 0l .0l

Adrc§n:

Identifikačni čis]o provozovny: r008990400
Zaháieni provozováni dnei 31.03.2003
68? 11, TopolnÁ 420

Adre§a:

ldentifikačni čí§lo provozowy: 1008990396

7áháieni Ďío!ozová ni dne: 01.0l .2009
P,délk, 744. ó87 ó5, s|ráni

eaáa:

ldentifikačni čislo provozovny: 1008990388
Zahaienl provozováni dne: 28.05.20t2
Óbol čihnosti: Zpmni?dko\ áni obchúdu a Ju'Pb
Přůmy§lová 1147,686 0l, Uheř§ké Hřadiště

Arlíesa:

laleniifi kačni čj§lo provozovny : fio2690242
Zlháienl proÝozovánl dne: l9.06,2000
óhď iinnDsl i : yelknobchod a naloobchod

Adresa:

Průmyslovi ll47,68ó 0l, Uh€ř§ké Hradišiě

ldeítifikačni čí§lo provozovny: 1002ó90242
7

áháieni Ďrovozo!á nl dne: l9.06.2000

Adr;a:

vlčnoý§ká ó89. ó88 0l, Uher§kj Brod
ldenlifůačni čislo provozowy: 1008990370
7áháieni Droýozovánl dne: l9.06.'000

púu:irin -bo:ifr
Hřadiště
Uher§ké
0l,
Přůmyslová 1147,686

át,,'.n,^ti, zasuuaon,ld inkoý

Adresa:

o fraloobchod ,

Idenlifi kačni či§lo provozovny, ln02690242
Zaháie Drovozovánl dne: 19.06,2000
vlčnolskíó89. o88

eaÁ:

0l, Uherski Bíod

Identifikačni čislo provozovny: l0089903?0
Zaháleni
D,ovo/ováll óe: l9.0ó,ž000
';;;,:,,;,;,;:;,,šH.d^úni,

*

.A.dresa:

bdlehi:boži, nanipulace s nákt\de a lechnické čin osli
Přůmystová 1147, ó86 0l, Uheřské Hradiště

Identifikdčni čislo provozovny: 1002690242
Zahajenl pro!ozovánl dne: l9.06.2000
Óir"i,rr",r, p^t rýáni sor\|are, pofudenstýi

"'

\o

ýl\eiic l ;innosli a ý,eho!ě

Adte,a|

v

pntlály

Prů yslová ll4?, ó8ó 0l, Lherské Hridišlě

sezn&m zúčastněných o§ob

lng. Pavel Michalčik
01.11.1953

občanstviI
Bydlištč:
Jmeno

!přijneniI

Česká repubtika
Štěpnická ll64,686 06, Uh€t§ké Hradiště

RudolfMazín€k
26.12.1958

občan§tvíi
Bydliště|

Če§kó r€publika

dopfa|ě

goýě a
oblas|i fufon ačnich íech ol,gií, zprocoýaní daí, hosli

Identifikačni čislo provozovny: l002690242
Zahéieni provozováíti dne| r9.06,2000

Jméno a přijmeni:

ý

Sadová 1004,686 05, Uher§ké HřAdiště- M!řátice

přlslušný podt€

§7

l

od§t,2 živnoste$kéhoZikona:

Minist€Tstvo píůmystua ob€hodu
v živnosten§kém Ťejsřiku.

Mštský ,iř!d Uber§ké Hridiště

osvědčuje, že údaje uvedené v tomto vipisejsou k datu platnosti Ýýpisu zapsány
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