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Městský úřad Mělník
Obecní živnostensk'ý uřad
276 0l Mělník, Nám.Míru l

Č. j., 3004lzlY/l1lmeý2l04l4
Sp.značka: 3004/ZIv/llIHegI2l04

Výpis z živnostenského rejstříku

Jméno a příjmení: Karel Dryák
Rodné číslo: 73o823flll7
Datum narozeni: 23.08.1973

Bydliště: Skuhrovská 95,277 31, Velký Borek

Místo podnikání: Skuhrovská 95,277 31, Velký Borek
Identifikační číslo: ó1917389

Zivnostenské opravnění č. l
Předmět podnikání; Výroba, obchod a služby neuvedené v přilohách 1 až 3 živnostenského zákona
obory činnosti: Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů

Výroba neelektrický ch zařízení pro dom ácnost
Výroba, opravy a údržba sportovních potřeb, hern hraček a dětských kočárků
Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody
Přípravné a dokončovací stavební práce, specia|izované stavební činnosti
Zprostředkování obchodu a služeb
Velkoobchod a maloobchod
Zastavárenská činnost a maloobchod s použitým zbožím
Ubytovací služby
Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat,
hostingové a související činnosti a webové portá|y
Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí
Pronájem a půjčování věcí movitých
Poradenská a konzultační činnost' zpracováni odborných studií a posudků
Pryiektování pozemkových úprav
Testování, měření, analýzy a kontroly
Reklamní činnost, marketing' mediální zastoupení
Mimoško|ní qichova a vzdélávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti
Provozování kulturních, kulturně_vzdělávacích a zábavních zaÍízení, pořádání
kulturních produkcí, zábav,výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí
Poskytování technických služeb
Poskytování služeb pro rodinu a domácnost
Výroba' obchod a služby jind e nezařazené

Vznik oprávnění: 31.08.1995

, Doba platnosti oprávnění: na dobu neurčitou

ID RZP: 2581309
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Zivnostenské opráunění č. 2

Předmět podnikiání: Kominictví
Vzrik oprávnění: 01.10.2008

Doba platnosti oprávrrění: na dobu neurčitou

Živnostenské opróvnění č. j
Předmět podnikání: Kamnářství
Vmik oprávnění: 03.10.2011

Doba platnosti oprávnění: na dobu neurčitou

Úrad prislušny podle $ 7l odst. 2 živnostenského ziíkona: Městský úřad Mělnft

V Mělníku, dne 04.10'2011 /'lr'/r*'l'*'
Ing. Lenka Škulavíková

vedoucí obecního Žirmostenského úřadu
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