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Městský úřad Hodonirr

obecní živnostenský úřad

695 35 HODONÍN, Masarykovo náměstí 53/l,

pracoviště: 695 35 HODONÍN, Národní třída

č. j., žúttstltsslMaožútts
Sp.značka: žÚtlstzlsstwaožÚ

Vyřizuje: Jitka Máčalová

Telefon: 5l83 l6405

Fax: 5 183 16302

RO ZIF'ODNUTÍ

Městský úřad Hodonín, obecní živnostenský úřad, příslušný podle § 2 odst. l zákona Č, 570/1991 Sb,,

o živnostenských úřadech, ve znění pozdějších předpisů, rozhodl o žádosti o koncesi níŽe uvedeného Žadatele

ze ďne 30.07 .2015

podle § 53 zákona é. 45511991

předpisů,

takto:

sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znéni pozdějších

§e uděluje koncese

ZIY 2.0p059l2009 DOP 0112/031

právnické osobě

obchodní firma: Falkenberg-Group s. r.o.

Identifikační číslo osoby: 03893227

Sídlo: Smetanova 1944132

695 01, IIodonín

Předmětpodnikání: Provozovánícestovníkanceláře

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

vznik práva provozovat 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:

Číslo případu 37 060ZlU20 l 5 l 45 45 lMa

)



odůvodnění:

V souladu s § 68 odst. 4 zákonač.50012004 Sb., správní řád, ve znénípozdějŠÍch PředPisŮ, odŮvodnění

není třebajestliže správní orgán prvního stupně vyhoví všem účastníkům řízení v plném rozsahu,

Poučení:

proti tomuto rozhodnutí lze podle ustanovení § 83 odst. I zákona č. 500/2004 Sb., sPrávní řád, ve

znénipozdějších předpisů, podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámeni; prvním dnem lhŮty je den

následující po dni oznámenirozhodnutí. odvolání se podává u Městského Úřadu Hodonin a rozhoduje o něm

krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor správní a krajský živnostenský úřad,

1 (-)

___)< -'---__,-<
TUor. Marek šimek

vedoucí obecního živnostenského úřadu

Odpovědný zástupce:

Jméno a příjmení:

Datum narození:

Bydliště:

V Hodoníně dne 16.09,2015

účastníci řizeni

Falkenberg-Group s.r,o.

petr koluch

petr koluch
01.11.1992

Smetanova 1944132

695 01, Hodonín
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