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nové město nad metu|í

Městský úřad Nové Město nad Metují

odbor správní - obecní živnostenský úřad,

549 01 Nové Město nad Metují,

náměstí Repub|iky 6

Č' j': NMNM/434l20|9loZUlYenll001851/9
Sp. značka: NMNM/434/2019loZUlYenl1001851

Vyřizuje: Bc. Silvie Venclová
Telefon: 491419652

Fax: 491419623
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Toio rozhodnutÍ nabylo právní moci

dna: .....(1,..!.,,!t.!!i.........

RoZHoDNUTÍ
Městský úřad Nové Město nad Metují, odbor správní . obecní živnostenský úÍad, příslušný podle $ 2

odst. l zákonač.5,7Ol1991Sb., o živnostenských úřadech, ve znění pozdějších předpisů, rozhodl o Žádosti o

koncesi níže uvedeného žadatele ze dne |2,0,7,2019

takto:

podle $ 53 zákona ě, 45511991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších

předpisů,

se uděluje koncese

szické osobě

Jméno a příjmení: Josef Jelen

Rodné číslo: 681113/0458

Datum narození: 13.11.1968

Adresa bydliště: K Javůrku 312

549 22, Nový Hrádek

Identifikaění číslo osoby: 63591031

Adresa sídla: K Javůrku 312

549 22, Nový Hrádek

Předmět podnikání: Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin

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

Koncese se uděluie na dobu neurčitou.

Císlo případu: 360504fu 2019 l 819 Nen ZlY 2.0p08212009 DOP 0113/03



Odůvodnění:

Dne |2.07.2019 byla na Městský úřad Nové Město nad Metují, odbor správní - obecní živnostenský
úřad (dále jen ''správní orgán''), podána výše uvedeným žad,atelem žádost o udělení koncese s předmětem
podnikání ''Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin''. Tímto dnem bylo zahájeno řizení okoncesi dle
$ 50 a násl. živnostenského zákona ve spojení s $ 44 odst. 1 zákonaě' 5ool2004 Sb', správní Íád,,ve zněni
pozdějších předpisů.

Správní orgán v souladu s $ 53 odst' l živnostenského zákona shledal, že jsou splněny všeobecné
i zvláštní podmínky pro provozování uvedené živnosti a Že neÍwápřekážka provozování živnosti.

Na základě výše uvedeného lyhověl správní orgán žádosti a rozhodl tak, jakje uvedeno ve qýrokové
části tohoto rozhodnutí.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí se lze podle $ 81 odst. 1 zákona č. 50Ol20O4 Sb., správní Íád,, ve zněni
pozdějších předpisů, odvolat podáním učiněným u Městského úřadu Nové Město nad Metují, a to do 15 dnů
ode dne oznámeni rozhodnutí ($ 83 odst. 1 správního řádu). odvolacím správním orgánem je Krajský úřad
Královéhradeckého kraje, odbor správní a krajský živnostenský úřad, oddělení krajský živnostenský úřad.
Lhůta pro podání odvolání počíná běžet dnem následujícím po dni oznámenírozhodnutí'

V Novém Městě nad Metují dne |6.07.2019

Bc' Silvie Venclová, v. r.
sam ostatná odborná referentka

obecního živnostenského úřadu, odbor správní

Účastníci Íizeni:

Josef Jelen, IČo 63 59103 1

Za správnost vyhotovení: Bc.
Datum: 16.0"1.2019

Počet listů dokumentu: 1
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nové město nad metu|í

Městský úřad Nové Město nad Metují
odbor správní - obecní živnostenský úřad

549 0| Nové Město nad Metují, náměstí Reppbliky 6

Č. j.. NMNM/611/20|9loZ|JNen/1001851/3
Sp. značka: NMNM/ól|/20|9loZ|J Nen/l001851

Výpis z živnostenského rejstříku

Jméno a příjmení: Josef Jelen

Rodné číslo: 681113/0458

Datum narození.. 13.11.1968

Adresa bydliště: K Javůrku 3|2,549 22' Nový Hrádek

Adresa sídla: K Javůrku 312,549 22' Nový Hrádek

Identifikační číslo osobv: 63591031

Živnostenské oprávnění č. I

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

obory činnosti: Zpracování dřevao výroba dřevěných' korkových, proutěných a s|aměných výrobků
Nak|ádání s odpady (vyjma nebezpečných)
Velkoobchod a maloobchod
Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství
Skladování' balení zboží, manipu|ace s nákladem a technické činnosti v dopravě
Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí
Poskytování technických služeb

Vznik oprávnění: 12.12.|995

Doba platnosti oprármění: na dobu neurčitou

Zivnostenské oprávnění č. 2

Předmětpodníkaní: Hostinskáčinnost

Vmik oprávnění: 12.07.20|9

Doba platnosti oprávnění: na dobu neurčitou

Zivnostenské opráunění č. 3

Předmět podnikání: Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin

Vznikoprávnění: 17,07.2019

Doba platnosti oprárlnění: na dobu neurčitou

ID RZP: 1821756
Číslo případu : 360504N2O19/l 106/Ven ZIY 2.0p08411020 YW 0247 1031Strana I



Uřad přís|ušný podle $ 71 odst. 2 Živnostenského zákona: Městský úřad Náchod

V Novém Městě nad Metuií dne 07 '11.2019

Počet listů dokumentu: 1
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Bc. SiIvie Venclová
samostatná odborná referentka

obecního Živnostenského úřadu, odbor správní
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