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Jméno a příjmení:

Petr Sláma

Datum narození:

05.08.1974

Občanství:

Česká republika

Adresa sídla:

Gargulákova 302/8, 614 00, Brno - Husovice

Identifikační číslo osoby: 75719517
Živnostenské oprávnění č.1
Předmět podnikání:

Montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny

Druh živnosti:

Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:

01.09.2004

Doba platnosti oprávnění: na dobu neurčitou
Živnostenské oprávnění č.2
Předmět podnikání:

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti:

Chov zvířat a jejich výcvik (s výjimkou živočišné výroby)
Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce
Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků
Umělecko-řemeslné zpracování kovů
Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů
Výroba měřicích, zkušebních, navigačních, optických a fotografických přístrojů
a zařízení
Výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických
strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí
Výroba neelektrických zařízení pro domácnost
Výroba strojů a zařízení
Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody
Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti
Zprostředkování obchodu a služeb
Velkoobchod a maloobchod
Zastavárenská činnost a maloobchod s použitým zbožím
Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství
Potrubní a pozemní doprava (vyjma železniční a silniční motorové dopravy)
Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě
Ubytovací služby
Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat,
hostingové a související činnosti a webové portály
Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí
Pronájem a půjčování věcí movitých
Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
Projektování pozemkových úprav
Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce
Testování, měření, analýzy a kontroly
Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti
Poskytování technických služeb
Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné
mechaniky, optických přístrojů a měřidel

Druh živnosti:

Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:

01.09.2004
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Doba platnosti oprávnění: na dobu neurčitou
Živnostenské oprávnění č.3
Předmět podnikání:

Vodoinstalatérství, topenářství

Druh živnosti:

Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:

03.05.2010

Doba platnosti oprávnění: na dobu neurčitou
Živnostenské oprávnění č.4
Předmět podnikání:

Montáž, opravy, revize a zkoušky tlakových zařízení a nádob na plyny

Druh živnosti:

Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:

03.05.2010

Doba platnosti oprávnění: na dobu neurčitou
Úřad příslušný podle §71 odst.2 živnostenského zákona: Magistrát města Brna
Ministerstvo průmyslu a obchodu osvědčuje, že údaje uvedené v tomto výpise jsou k datu platnosti výpisu zapsány
v živnostenském rejstříku.
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