
Jméno a příjmení:
Jan Široký (2)

Vznik funkce:
02.11.2017

Obchodní firma: 
STAVO REGION, s.r.o.

Adresa sídla:
Sokolská 280, 468 61, Desná - Desná I

Identifikační číslo osoby:
06575897

Datum doručení výpisu podle §10
odst.4 živnostenského zákona:

02.11.2017

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

Obory činnosti:
Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce
Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-
obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů
Výroba školních a kancelářských potřeb, kromě výrobků z papíru, výroba
bižuterie, kartáčnického a konfekčního zboží, deštníků, upomínkových
předmětů
Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti
Zprostředkování obchodu a služeb
Velkoobchod a maloobchod
Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti
v dopravě
Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií,
zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály
Činnost informačních a zpravodajských kanceláří
Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
Návrhářská, designérská, aranžérská činnost a modeling
Fotografické služby
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
Poskytování technických služeb
Poskytování služeb osobního charakteru a pro osobní hygienu
Poskytování služeb pro rodinu a domácnost
Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

Druh živnosti:
Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:
02.11.2017

Doba platnosti oprávnění:
na dobu neurčitou

Předmět podnikání:
Zednictví
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Subjekt

Statutární orgán nebo jeho členové:

Živnostenská oprávnění

Živnostenské oprávnění č. 1:

Živnostenské oprávnění č. 2:

http://www.rzp.cz/
http://www.rzp.cz/cgi-bin/aps_cacheWEB.sh?VSS_SERV=ZVWSBJFND&OKRES=&CASTOBCE=&OBEC=&ULICE=&CDOM=&COR=&COZ=&ICO=06575897&OBCHJM=&OBCHJMATD=0&ROLES=P&JMENO=&PRIJMENI=&NAROZENI=&ROLE=&VYPIS=2&PODLE=subjekt
http://www.rzp.cz/cgi-bin/aps_cacheWEB.sh?VSS_SERV=ZVWSBJFND&OKRES=&CASTOBCE=&OBEC=&ULICE=&CDOM=&COR=&COZ=&ICO=06575897&OBCHJM=&OBCHJMATD=0&ROLES=P&JMENO=&PRIJMENI=&NAROZENI=&ROLE=&VYPIS=2&PODLE=subjekt&Action=Search&PRESVYBER=1


Jméno a příjmení:
Michal Halíř (1)

Druh živnosti:
Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:
02.11.2017

Doba platnosti oprávnění:
na dobu neurčitou

Jméno a příjmení:
Michal Halíř (1)

Datum narození:
13.05.1983

Občanství:
Česká republika

Jméno a příjmení:
Jan Široký (2)

Datum narození:
20.07.1976

Odpovědný zástupce:

Seznam zúčastněných osob

Úřad příslušný podle §71 odst.2 živnostenského zákona: Městský úřad Tanvald
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Tento výpis je neprodejný a byl pořízen prostřednictvím Internetu dne 29.10.2018.


