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rr,tĚsrsrÝ úŘeo vysorp ltÝro
oDBoR ogBcNí žrlrxosrpNsrÝ úŘao
B. Smetany 92, 566 32 Vysoké Mýto

č j., qslzotltožÚttornts
Sp.značka; +sltZOtltOŽÚlto-

Vyřizuje: Jana Tomášková
Telefon: 465466119

Fax:

RO ZHODNUTÍ

Městs§ úřad §soké Mýto, Odbor obecní žilnostenský úřad, příslušný podle § 2 odst. l zákona
č. 570/1991 Sb.. o živnostenských úřadech, ve znění pozdějších předpisů, rozhodl na základě žádosti níže
uvedeného podnikatele o schválení ustanovení odpovědného zástupce pro koncesovanou živnost s předmětem

podnikání Ostraha majetku a osob

takto:

podle § 1l odst. J zákona č..l55,'l991 Sb,, o živnostenském podnikaní (živnostenský zákon), ve znění
pozdějších předpisů, se právnické osobě:

Obchodní firma: Candis security s.r.o.

Identifikační číslo osoby : 27 493407

Sídlo: Dolní 269

565 01, Choceň

§chyaluje

ustanovení odpovědného zástupce

Odpovědný zástttpce:

Jméno a příjmení: František Dostál

Datum narození,. 24.03.1973

Bydliště: Loučky 22

565 01, Svatý Jiří

odůvodnění:

Číslo případu: 36 1 l08fu20l7 17 53 /Tom ZIY 2.0p068/2025 DOP 0l l2l03l



SPrávní řízení bylo zahájeno dnem podání žádosti o schválení odpovědného zástupce, a to dne
23.03.2017. Živnostenský úřad má k dispozici podklad1, pro 1,1,dárrí rozhodnutí a žadatel splnil všechny
Podmínky pro schválení odpovědného zástupce. Žil,nostenskj úřad proto vyhovuje žádosti v plném rozsahu,
Odpovědný zástupce se schvaluje v souladu se žádostí podnikatele pro živnost "Ostraha majetku a osob''.

Vzhledem k ýše uvedenému rozhodl Odbor obecní živnostenský úřad Městského úřadu Vysoké Mýto
tak. jakje uvedeno ve výrokové části tohoto rozhodnutí,

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí lze podle ustanoreni § 83 odst. l zákona č.50012004 Sb., správní íád,ve
znění pozdějších předpisů, podat odl,olání r e lhutě l5 dnů ode dne jeho oznámení; prvním dnem lhůty je den
následující po dni oznámení rozhodnutí. Odrc,aní se podárá u \íčstského úřadu Vysoké Mýto a rozhoduje
o něm Krajský úřad Pardubického kraje. Od:or organizační a prální a krajský živnostenský úřad, oddělení
zir nostenského podnikání.

.4?^w./IngGtanka Unčovská
vedoucí odboru obecní žir nostenskÝ úřad

CanC:s Securi1 s.I-,t,
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účastníci řizení:


