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Městský úřad Ústí nad Orlicí
odbor právní a obecního živnostenského úřadu
562 24

č.

Ústí nad Orlicí, Sychrova

j.:
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značka: Z|Vll5l4/2016/Ku/1003460
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RO ZHODNUTÍ
Městský úřad Ústí nad Orlicí, Odbor právní a obecního živnostenského úřadu, příslušný podle § 2 odst. l
zákonač.570ll99l Sb., o živnostenských úřadech, ve znění pozdějších předpisů, rozhodl o žádosti o koncesi
nížeuvedeného žadatele ze dne 16.12,2016

takto:
podle § 53

zákonač.455ll99l Sb., o živnostenském podnikárrí (živnostenský zákon), ve znění pozdějších

předpisťr,

se uděluje

koncese

právnické osobě

obec sudislav nad orlicí

Název:

Identifikační čísloosoby: 00279579
Sídlo:
Předmět

562

podnikání:

0l, Sudislav nad Orlicí 65

Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin

Podmínky pro provozování živnosti dle § 27 odst.3 živnostenského zákona nejsou stanoveny.

Vznik práva provozovat živnost: dnem nabytí právní moci rozhodnutí o koncesi
Koncese se uděluje na dobu treurčitou.

odůvodnění:
Žádosti se v plném rozsahu vyhovuje.

Císlo případu:

36 l l 0 l/U20161237
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Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí lze podle ustanovení § 83 odst. l zákona č. 50012004 Sb., správní řád, ve
znění pozdějších předpisů, podat odvolání ve lhůtě l5 dnů ode dnejeho oznámení; prvním dnem lhůtyje den
následující po dni oznámení rozhodnutí. Odvolání se podává u Městského úřadu Ústí nad Orlicí a rozhoduje
o něm Krajský úřad Pardubického kraje, Odbor organizační a právní a krajský živnostenský úřad, oddělení
živnostenskéhopodnikání.
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V Ustí nad Orlicí dne l9.12,2016

Mgr. Marian Radá
vedoucí odboru právního a
obecního živnostenského úřadu

učastníciíizení:
obec sudislav nad orlicí
Oprávněná úředníosoba: lng. lva Kužílková
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