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Magistrát města Plzně
živnostenský úřad
306 32 Plzeň, Tylova 36

Č. j.: MMP/179858/15
Sp. značka: SZ MMP/131453/15

Vyřizuje: Bc. Dana Dyková
Telefon: 378034825
Fax: 378 034 802

R O Z H O D N U T Í

Magistrát města Plzně, Živnostenský úřad, příslušný podle § 2 odst. 1 zákona č. 570/1991 Sb.,
o živnostenských úřadech, ve znění pozdějších předpisů, rozhodl o žádosti o koncesi níže uvedeného žadatele
ze dne 17.06.2015

t a k t o :

podle § 53 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších
předpisů,

s e u d ě l u j e k o n c e s e

právnické osobě

Obchodní firma: Parinacota s.r.o.
Identifikační číslo osoby: 03679616
Sídlo: náměstí Generála Píky 2293/31

326 00, Plzeň - Východní Předměstí
Předmět podnikání: Provozování cestovní kanceláře

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

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

Koncese se uděluje na dobu neurčitou.

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



Strana 2 ZIV 2.0p058/2009 DOP 0112/031

Odpovědný zástupce:
Jméno a příjmení: Jan Brotánek
Datum narození: 11.07.1980
Bydliště: U Potoka 955

330 11, Třemošná

Odůvodnění:

Žádosti se vyhovuje v plném rozsahu na základě kladného stanoviska příslušného orgánu státní správy.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí lze podle ustanovení § 83 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve
znění pozdějších předpisů, podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení; prvním dnem lhůty je den
následující po dni oznámení rozhodnutí. Odvolání se podává u Magistrátu města Plzně a rozhoduje o něm
Krajský úřad Plzeňského kraje, Odbor vnitřních věcí a krajský živnostenský úřad.

V Plzni dne 30.07.2015
otisk úředního razítka

Ing. Jitka Muchková
vedoucí oddělení živností

Účastníci řízení:

Parinacota s.r.o.

Jan Brotánek
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