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RO ZIdODNUTÍ
Magistrát města řkadec Králové, Živnostenský úřad, příslušnýpodle § 2 odst. I zákonač. 570/199 1 Sb.,
o živnostensloých úřadech, ve znění pozdějšíchpředpisů, rozhodl o žádosti o koncesi nížeuvedeného žadatele

ze dne 09.11.2015

takto:
podle § 53 zákona ě. 455/199í Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších
předpisů,

se uděluje

konce§e

právnické osobě

obchodní firma:

JF Logistics s.r.o.

Identifikační ěíslo osoby: nebylo přiděleno

Pardubická 22
533 45o Opatovice nad Labem

Sídlo:
Předmět

podnikání:

Silničnímotorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními
§oupřavami o největší povolené hmotnosti přesahující 3o5 tuny, jsouJi urČeny
k přepravě zrvííatnebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními
soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3o5 tuny, jsou-li
určeny k přepravě wířat nebo věcí

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

Vznik práva provozovatživnost: dnem zápisu do obchodního rejstříku
Koncese se uděluje na dobu neurčitou.

Číslopřípadu: 3 6020 1 fu 20 l 5 l20292ll-uk
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Současně se podle § 53 odst. 3 živnostenského zákona schvaluje ustanovení odpovědného zástupce:
Odpovědný zástupce:
Jméno a příjmení:

David Jirásek

Datum narozeni:

l1.12.1982

Bydliště:

Smetanova 646
549 3|,

Hronov
odůvodnění:

Živnostenský úřad shledal ,žebyly splněny jak všeobecné,tak i zvláštrrí podmínky provozování živnosti,
že netrvá překážkaprovozování živnosti a v souladu se stanoviskem Odboru dopravy a silniěního hospodářství
Krajského úřadu pardubického kraje ěj. rrrÚ leZzltZOlslODS}I/3 ze dne 27.L|.2015 rozhodl tak, jak je
uvedeno ve r.;ýrokové části roáodnuti. Žádostitak bylo vyhověno v plném rozsahu.

Poučení:
Proti tomuto roáodnutí |ze podle ustanovení § 83 odst. I zilkona ě. 5aOD004 Sb., správní řád, ve
zněni pozdéjšíchpředpisů, podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámeni; prvním dnem lhůty je den
následující po dni oznámenirozhodnutí. Odvolání se podává u Magistrátu města Hradec Králové a rozhoduje
o něm Krajský úřad Královéhradeckého kraje, Odbor vnitra a krajský živnostenský úřad, oddělení krajský
živnostenský úřad.

V Hradci Králové dne

01 .12.2015
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JF Logistics s.r.o.
David Jirásek

živnostenského úřadu
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