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Magistrát města Ostravy
živnostenshý úřad

729 30 OSTRAVA, Prokešovo náměstí 8

č. j., sMo/266684lBlžúlKvB
sp.značka: S-SM6/247495ffilŽÚ

Vyřizuje: Jana Kubínková, DiS,
Teleíon: 599443029

ROZIiODNUTI
Magistrát města Ostravy, 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 dne 10.07,2013

takto:

podle § 53 zékonač.45511991Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon),ve znění pozdějších
předpisů,

§e uděluje konce§€

právnické osobě

Obchodní firma: PROSPERITA íinance, s.r.o.

Identiťrkační číslo: 29388163

Sídlo: Nádražní 213110

702 00, Ostrava - Moravská Ostrava

Předmětpodnikání: Vedeníspisovny

Podmínky pro provozování živnosti dle § 27 oďst.3 živnostenského zákona:

schválení provozovny a bezúhonnost všech zaměstnanců (§ 6 odst, 2 zákonač. 45511991Sb., ve měni zákona
č, 155/20l0 Sb,)

Vznik práva provozovat živnost: dnem nabytí právní moci rozhodnutí o koncesi

Koncese se uděluje na dobu neurčitou.

Číslo případu: 3 8070 1 fu 2013 1253 481KUB Z|Y 2.0p045l2009 DOP 0l l l/03l



Současně se podle § 53 odst. 3 živnostenského zákona schvaluje ustanovení odpovědného zástupce:

Odpovědný zástupce:

Jméno a příjmení:

Datum narozeni:

Bydliště:

Ing. Tomáš Holec

10.07.1982

739 53, Dolní Tošanovice 100

odůvodnění:

Žádosti se vyhovuje v plném rozsahu.

Poučení:

Proti tomuto roáodnutí lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámeni; prvním dnem lhů§
je den následující po dni oznátmeni rozhodnutí. Odvolaní se podává u Magistrátu města Ostravy a roáoduje
o něm Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor vnitra a krajský živnostenský úřad.

V Ostravě dne 29.07,2013 ,{\
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Jana Kubínková, DiS., v. r.

referent

účastníci řizení:

PROSPERITA fi nance, s.r. o.

Ing. Tomáš Holec
Listy:l

_J|-k'-qo*'
Za správnost vyhotovení: Jana Kubínková, DiS.
Datum: 29.07.2013
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