I

t'tĚsrsrý ÚŘap xurwÁ HoRA' Havlíěkovo
obecní živnostenský úřad

č.l. ,

ŽÚ/gz6/03/7

nám.

552, 284 24 Kutná Hora

ev. č . :32050o-2OoB

7-

OI

ZturlostenskÚ lÍst
vydaný fyzické osobě

dle č1. VI. bod 4 zákona č. zsa/tggg sb., kterým se mění zákon
č.45s/tggt sb., o živnost.enskémpodnikání (živíostenskgzákon) ,
ve.-znění pozdějších.-předpisů a některé datší zákoný,_v důsledku
změny živnosti ohlašovacívolné na žívnostohIašovacívázanou
,fméno ,

pŤíjmení

Ing.

,Tan

ValiŠ

Rodné čísIo

ssoetq/ozas

Bydliště

L7.Listopadu 108, 2B4 01 Kutná Hora

,fméno a příjmení
vcetne dodatku:

.fan Va1íš - KARATE - Do

rdent'ifikační čís1o L02 42

597

Místo podnikání

17.List.opadu 108, 284 01 KuLná Horp

Preo.met podn]-káni

Poskytování tělovýchovných
a sportovnÍch služeb

Den

vzniku žívnostenskéhooprávnění : 3O. 9.1992

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 přeámětem podnikání : Provozování veřejných t'ělovýchovných_ škol.

#m

'

,/'
t/

/

/'

!-,

t

rng.Radim Kot1á
1

ř

vedoucí
obecnÍho živnos-tenského úřadu
1

Iíěš-tskýúřad Kutná Hora
žÍvnostenskýúřad
i

ev.č--' 320500-8080-01

č.j., MéŽÚ/1'479/Oo

Zt"DrlostenskÚ lÍšt
Y

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 živnostenskémpodnikání, ve znéni pozděj-

'

.,

Vališ

L.imeno, pralmena

Ing.

Rodné čís1o

s8091-6/0269

Bydliště

t7JistoPadu

.Tan

108, 284 01 K'utná Hora

Jan valr-s KARAŤE -DO
r02 42 597
rčo
Místo podnikánÍ 17: listopadu l_08, z'aě 01 Kutná'Hora

. - obchodní jméno

Předmět podník.

provozování veřejnýc$ terowgchovných škol
\

\

t:

-

,: \.

Vzník živnostenskélíooprávnění zůstává nedot'čen.
\...-.

!-Kutné Hoře

dne

Mqr. Bohumila
ved. živňo.s1'enského

cL

z

D

okrešrríŽivnost9nsJ<ýúřadvKutnéj*oře,Břís}aš-nypo-ár-eS2zákona
'57g/-]_-9-9.
'-i'.
ohl_ášení _-:'
-SÉ.r-+'-Ž{vr\osŤ:e'sKý9b--úý.aďé'c\,--ma'-Žá\]gaěa
2
Záko'na -.z_g -d.nej --3b;-9 .t9s*'<íy9ávíí.--foýLe'
ldsíť;-T
_
ý't1 ' po&te- -ý
.--.iBsl1gjr sn-;; a--aivnosíénsxlérn íoanifaní "a
1o- zák_o!á_'--sb'-;o'------správním t izeni Živnostenský 1ist- fyz'ieké=-os9bě:--'
-' ě_-*ryrD6l
/ _.\Jan Vališ
Jné_no)-eříjmenÍ;'--rzrg.
_

qrÝáa€-L.1=--{rJ-(lf
=s:'e1trlej-g.
Iistopadu
J-itLea
-L / r JJ.DLvyquu

_ ''I-J..Vcf

'

]-o9 f
Lwz

---.9bl*rcq$-jnrénir-í rng.Jan Vališ Ť to2 42 59?
Ičo

284 01 Kutná

ae=

KARjATE

Hďra

t ee!

_ Kutná-ltor--

Přqdměřpeanixani-:--_nr_9vř}ovaní

---

veřej:rých tělovýchovnýctr škol

'-uis-te-pganfxáňí-: 17.listopadu
284
]_o9'
--r-----'

l ,ter-:'-arsř-_--

o]-

==\- ---\.

-\.\\- _\
\----------

--\

\\--_-

Kutná-E-oraJěTT-o-tsal...-_\.--._

neurčitou.
Vžn|k b-Éwnsa+-provozovat Živnost: 30. 9.L992

-..'.--

vydává na dobu:
Živnq€;tbský_-Ťirýc.--še
-_=F

-t-----_

--

oře- o4e-Bznáffi(doručeníi rozhodnutÍ k ŽivnosterrsKé-rnú Eřeďtr=-čR"=-----pbdánímbkřesTrÍh-o Ž ivnostenského úřadu v Kutné

\Na .vécroml:=-:

ř
T- Y'"V i vý. 4Ý|ďlB{airy-ffi
ďxreafu/ao-zýnosterrsJrérro-itřaQ1
u. -*,o . ;,"Í

z_rvnosťens[y-1rr4a''CK-./ -.--' /'s'
-orqán

sEá{ní stati

st

iky

Yr

-?-

Ár'rtí

R-grhÓďftiti=.nabvlo

dň€#

é a-Zl Ž7

p.rei

3#472 Kutna
ffi

./'
"'.:-: - -''

-

--'--

