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rraĚsrsrÝ úŘao vysorl uÝro
oDBoR ogBcNí žtt.tvosrpNsrÝ úŘap
B. Smetany 92,566 32 Vysoké M;ýto

č. j., l278l20l7ložúKvts
Sp.značka: l278l20]ltOŽÚtrcv

Vyřizuje: Dagmar Kvičerová
Telefon: 465466t15

Fax:

ROZHODNUTÍ
Městský Úřad VYsoké Mylto, Odbor obecní živnostenský úřad, příslušný podle § 2 odst. I zákona

Č. 570l1991 Sb., o Živnostenských úřadech, ve znění pozdějších předpisů, roáodl o žádosti o koncesi níže
uvedeného žadatele ze dne 23.I0.2017

takto:

Podle § 53 zákonaČ.455l199l Sb., o živnostenskérn podrrikání (živnostenský zákon), ve zněrrí pozdějších
předpisů,

§e uděluje koncese

právnické osobě

obchodní firma: Pixel Mobile s.r.o.

Identifikační číslo osobv: 03512100

Adresa sídla: Dolní269
565 01, Choceň

Předmět podnikání: Ostraha majetku a osob

podmínky pro provozování živnosti dle § 27 odst.3 živnostenského zákona:

SPolehlivost Podnikatele, statutárního orgánu nebo členů statutárního orgiánu a bezúhonnost všech osob, které
Pro Podnikatele předmětnou Činnost vykonávají (§ 6 odst. 2 zákona ě. 45511991 Sb,, ve zněni zákona č,
l55/20t0 sb,)

Vznik Práva Provozovatživnost: dnem nabytí právní moci rozhodnutí o koncesi

Koncese se uděluje na dobu neurčitou.

Číslo případu; 36 1 l08U20l7 12163 lKv
ZIv 2.0pt)10/2009 DoP 0l l2l03l
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SouČasIrě se Podle § 53 odst. 3 živnostenského zákorra schvaluje ustanovení oclpovědného zástupce:

Odpovědný zástupce:

Jméno a příjmení: František Dostál

Datum narození: 24.03,1973

Adresa bydliště: Loučky 22

565 0l, Svat"Ý Jiří

odůvodnění:

Žádosti podrrikatele se vyhovuje v plrrém rozsahu,

Poučení:

Protitomuto rozhoclnutí se lze podle § B 1 odst. l zákona č" 50012004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
PředPisŮ, odvolat podánínr uČirrěným u Městského úřadu Vysoké Mýto, a to do l5 dnů ode dne oznámení
rozhodnutí (§ 83 odst. l správního řádu), Odvolacím správrlím orgánem je Krajský úřad pardubického kraje,
Odbor organizaČní a právní a krajsl<ý živnostensl<ý úřact" ocldělení živnostenského podnikání. Lhůta pro podání
odvolání počíná běžet dnem následujícinr po dni oztránrení rozhodrrutí.

Ve Vysokém Mýtě dne 24.10.2017

účastníci řizeni:

Pixel Mobile s.r,o.

František Dostál

/ ,, ,/( ,ž7r7 í ',, \
lng. Bianka Unčovská

vedoucí odboru obecní živnostenskÝ úřad
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