
vmsrsrÝ ÚŘep JABLoNEC NAD NISoU
oDBoR spnÁvNÍ, ŽtrrNosrBNsrÝ ÚŘep
467 5I Jablonec nad Nisou, Mírové náměstí 19

Daniel Habětínek
Květinová 2168133
466 01." Jablonec nad Nisou

Č. j . .

Vyřizuje:
Telefon:
Fax:

MUJNZU/1O49ILOTON14

Vendula Poutníková, DiS.
483 357 741
483 3s7 74s

Vyrozumění o zápisu do živnostenského rejstříku

Městsky úřad Jablonec nad Nisou, odbor správní, živnostenský úřad, příslušný podle $ 2 odst. 1

zákonač).57ollgg:r Sb., o živnostenských úřadech, ve znění pozdějších předpisů, informuje podle ustanovení

$ 31 odst. L3 zákonač.455l19% Sb., o živnostenském podnikání (Živnostenský zákon), ve znění pozdějších

předpisů, že na zák|adě oznámení ze dne 0t.03'2010 o pokraěování v provozoviní živnosti podle $ 3l

odst. 12 Živnostenského zákona, provedl u fyzické osoby:

Jméno a příjmení: Daniel llabětínek

Datum narození: 16.05.1958

Bydliště: Květinová 2|68133
466 01. Jablonec nad Nisou

Identifikační ěíslo: 47280905

Místo podnikaní: Květinová 2t68l33
466 01, Jablonec nad Nisou

zápis do Živnostenského rejstříku takto:

Provozování živnosti pokračuje dnem 01.04.2010.
Předmět podnikání: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách l až3 živnostenského zákona

Provozování živnosti pokračuje dnem 0 1.04 .2010.
Předmět podnikání: Výroba, instalaceo opravy elektrických strojů a přístrojůo elektronických a

telekomunikačních zaÍízení

MĚsrsrcýÚňnn /),, Í /
v rabroncinad Nisou dneoz.03.20to Jtbj3[',.ff,ffr"f-*" 

\ /'UfuXrfl
hmasnasÍtý ňď InĚ. Jitka Prchalová

m u"dou"řži,,nostenského úřadu

Číslo případu: 3 50 402 Nz} |0 l I39z N ZIv 2.0p0 | 4 I 3006 DOP 0093 I 027



uĚsrsrÝ ÚŘAD JABLoNEC NAD NISOU D.ánielHabětínek
oDBoR SPRÁVNÍ, ŽtwosrBNsrÝ ÚŘel Květinová 2168133
467 5IJablonecnadNisou,Mírovénáměstí 19 466}L,JablonecnadNisou

Č' j.' MUJNZU/I049lz0I0N15

Vyřizuje: Vendula Poutníková, DiS.

Telefon: 483 357 741
Fax: 483 357 745

Vyrozumění o zápisu provozovny do živnostenského rejstříku

Městský úřad Jablonec nad Nisou, odbor správní, živnostenský úřad, příslušný podle $ 2 odst. 1

zákona ě' 5,|ollg9l Sb', o živnostenských úřadech, ye znění pozdějších předpisů, informuje podle $ 17

odst. 6 zákona é. 455lL9gI Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších

předpisů, že na zitk|adě oznámení ze dne 0 l '03 .20 l0 provedl u frzické osoby :

Jméno a příjmení: Danie| Ilabětínek

Datum narozeni: 16.05.1958

Bydliště: Květinová 2t68l33
466 Ot,Jablonec nad Nisou

Identifikaění ěíslo: 47280905

Místo podnikání: Květinová 2168133
466 01, Jablonec nad Nisou

zápis provozovny do živnostenského rejstříku takto:

Provozovna: Květinovó 2168/33, 466 0], Jablonec nad Nisou

Předmět podnikání: Výróba, obchod a služby neuvedené v přilohách 1až3 živnostenského zákona

obor živnosti volné: Zprostředkování obchodu a služeb

Zahájeni provozování oboru dne: 01.04.2010
obor živnosti volné: Velkoobchod a maloobchod

Zahájeni provozování oboru dne: 01.04.20 10

obor živnosti volné: Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně

lektorské činnosti
Zahájeni provozování oboru dne: 01.04.20l0

obor živnosti volné: Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií,

zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

Zahájení provozování oboru dne : 0 1.04.2010

Předmět podnikání: Výrobao instalace, opravy elektrických strojů a přístrojůo elektronických a

telekomunikačních zařízení

Číslo případ a: 3 50 402 N20 I0 l |393 N ZIY 2.0o01413002 DOP 0093/027



Zahájeni provozování živnosti dne : 0 1.04.20 1 0
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nnĚsrsxÝ ÚŘln JABLoNEC NAD NIsoU
oDBoR spnÁrrNÍ, ŽtvNosrsNsrÝ ÚŘao
46,7 51Jablonec nad Nisou, Mírové náměstí l9

Č.  j . ' MUJNZU/104912010N 13

Výpis z Živnostenského rejstříku

Jméno a příjmení:

Rodné číslo:

Bydliště:

Místo podnikání:

Iďentifikační číslo:

Daniel Habětínek

580516/2484

Květinová 2|68133,466 0|, Jab|onec nad Nisou

Květinová 2|68133,466 0|, Jablonec nad Nisou

47280905

Zivnostenské opravnění č'

Předmět podnikiíní:

obory činnosti:

Vznik oprávnění:

Doba platnosti oprávnění: na dobu neurčitou

I

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách l až 3 živnostenského zákona

Zprostředkování obchodu a s|užeb

Velkoobchod a maloobchod

Poskytování software, poradenství v oblasti informačních techno|ogiío zpracování dat'

hostingové a souvisejÍcí činnosti a webové portály

Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně |ektorské činnosti

2s.08.1997

Živnostenské opr čunění č.

Předmět podnikání:

Vznik oprávnění:

Doba platnosti oprávnění: na dobu neurčitou

z

Výroba, instalace, opraYy e|ektrických strojů a přístrojů, elektronických

a te|ekomunikačních zaÍízení

30.03.2009

Úrad prislusny, podle $ 71 odst' 2 Živnostenského zákona: Městský úřad Jab|onec nad Nisou

/

0wV Jablonci nadNisou dne 02.03'2010

ID MP: 2259391
Číslo případu : 3 50402N20 |0 l 139 I N

Ing. Jitka Prchalová

vedoucí Živnostenského úřadu
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o registřaci

P'odle s, eg]zerona ěN8 e. aszfl992 sb., osprávě'dghí,a poplďkq ve rňě-ní pozoeFictr předp|sůl lstg zarggts1iovan;

Vale daňové identifi FačnÍ ěíslo:

Y Y '.OSVE .(sENJ.

, l : t i

PřiGech phtbacn, fuurazovqnyclr bankovníň pfu<úpm spÉvci dahě" pquŽiiete jako. variabíln|hb symbo|u ěást to.holo čís|a za pom|čkou.

oanóvaioentiÍikačni'6$|Qmusi1l9iwádětvéGechpřípadechpřisýkusesprávcemdanáadálepokuttltakstanďízvláširríákorr.
'VeškeJózměRy údajů,'týkájíéísp,Veš{ 'registráce, iste.,pov|nen oznámitiÍiqančnímu úřadu do 15 dnů'odcdne, kdy nasta'ly' 

jBrizmeRacn, herg
'jsou.rozhodhé pro zňěnu osvědčrní, před|oŽíte záioý'dň sprár)lc.i dahě toto osvědčení.

PÍoti't,ornuto.rozhoonutl.ée múzete.cxtvotai oo 3o dnů ode dne, kteď následuje po }eho doručení, písemně ngbo ústně qo ProtokglÚ
u,podepsaného správce daně. odvo|ání nemá odk|adný účinek' ' : . )

i . : l r .  I
l

'  ' : .  , . ' .
; ; : ]
Ě{tí.o',

luhnsiro'izopas
v|astnoÍ{.&!í podpis l uvodéním jÍÍÍáía pnm€n(íf{nkeá

pověřeného pracovttíka správm daně ) )



ad zméia / od  l . 1 .1998  změna  zdaňovacího  období  DPH
z  měsíčního  na  čtv r t1e tní .
V  Jab l onc i  n .N .  12 . I . 1998


