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obecní živnostenský úřad

Havlíěkovo nám.
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552, 284 24 Kutná Hora

č.l. , ŽÚ/gz6/03/7 ev. č . :32050o-2OoB 7 - OI

ZturlostenskÚ lÍst
vydaný fyzické osobě

dle č1. VI. bod 4 zákona č. zsa/tggg sb., kterým se mění zákonč.45s/tggt sb., o živnost.enském podnikání (živíostenskg zákon) ,ve.-znění pozdějších.-předpisů a některé datší zákoný,_v důsledkuzměny živnosti ohlašovací volné na žívnost ohIašovací vázanou

,fméno , pŤíjmení Ing. ,Tan ValiŠ

ssoetq/ozas

L7.Listopadu 108, 2B4 01 Kutná Hora

.fan Va1íš - KARATE - Do

L02 42 597

17.List.opadu 108, 284 01 KuLná Horp

Poskytování tělovýchovných
a sportovnÍch služeb

Den vzniku žívnostenského oprávnění : 3O. 9.1992

Rodné čísIo

Bydliště

,fméno a příjmení
vcetne dodatku:

rdent'ifikační čís1o

Místo podnikání

Preo.met podn]-káni

Tímt'o živnostenským 1istem se nahrazuje živnQsL'enský list'č.i.l,taŽÚ/t+'lg/OOže dne 29.6.2ooo ze dňe vydaný úeát"r.y*
živnostenským úřadem Kutná Hora včetně jeho zm8'., s přeá-
mětem podnikání : Provozování veřejných t'ělovýchovných_ škol.
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rng.Radim Kot1á ř
vedoucí

obecnÍho živnos-tenského úřadu
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L.imeno, pralmena

Rodné čís1o
.,

Bydliště

. - obchodní jméno

rčo

Místo podnikánÍ

Předmět podník.

Iíěš-tský úřad Kutná Hora
žÍvnostenský úřad 
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320500-8080-01

lÍšt
č.j., MéŽÚ/1'479/Oo ev.č--'

Y

Zt"DrlostenskÚ
wydaný týia*a osobě

č.j. :ožÍJzztt/gz / _-\ ze dne 6.10'. :-992

se na zák1adě o"rr}í".rí" "\env trvalého uyá:-irte, mÍsta podnikání
obchodnÍho jména ze dne 26. 6.2000 pod1e ustanovení s 49 odst.

' zák.455/'.I9;t-sb., o živnostenském podnikání, ve znéni pozděj-
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Ing. .Tan Vališ

s8091-6/0269

108,

KARAŤE

l_08,

t7JistoPadu

Jan valr-s

r02 42 597

17: listopadu

provozování

,: \.

284 01 K'utná Hora

-DO

z'aě 01 Kutná'Hora

veřejnýc$ terowgchovných škol
\
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- Vzník živnostenskélío oprávnění zůstává nedot'čen.

\...-.

!-Kutné Hoře dne

Mqr. Bohumila
ved. živňo.s1'enského
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