
MĚSTSKÝ ÚŘAD MoRAVSKÁ TŘEBoVÁ
odbor Obecní Živnostenský úřad

nrím. T.G.Masaryka é'o. 29' 51 1 0l Moravská
Třebová

Č' j., MUMT 339l l/20l9
Sp' značka: S MUMT 3l264120l9

Vyřizuje: Bc. Ivana Neubauerová' DiS.
Telefon: 461353102
Fa\: 461111572

ROZHODNUTI

Městský Ílřad Moravská Třebová, odbor obecní Živnostenský úřad, přísluŠný podle $ 2 odst. 1 Ziíkona

ě.57011991 Sb.' o Živnostenských úřadech. ve znění pozdějších předpisů, rozhodl o Žádosti o koncesi níŽe

uvedeného Žadatele ze dne l6.l0.2019
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takto:

Sb., o živnostenském podnikání (Živnostenský zákon)' ve znění pozdějších

s€ uděluje koncese
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podle $ 53 zákona č. 45511991

předpisů,

právnické osobě

Obchodní finna: MMM Tour CZ s.r.o.

ldent;fikačni Čislo osob1 : 0788l7J8

Adresa sídla: olomoucká 774

569 43' Jevíčko

Předmět podnikáni: Provozování cestovní kanceláře - pořádání zájezdů

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

Koncese se uděluje na dobu neurčitou.

Současně se podle $ 53 odst. 3 Živnostenského zákona schvaluje ustanovení odpovědného zástupce:

Odpovědný zóslupce.

Jméno a příjmení: Miroslava Hlaváčová' DiS'

Číslo případu: 360960/U2O19l1327 ft]e zl\'2 0p084/2009 DOP 0l l3/031



Datum nalození:

Adresa bydliště:

13.06.1983

Sokolská 119

ó79 21' Bořitov

Odůvodněni:

Vzhledem k tomu' Že se Žádosti o udělení koncese s předmětem podnikání Provozování cestovní

kanceláře, v rozsahu pořádáni zájezdÍt, lyhovuje v plném rozsahu, není podle $ ó8 odst. 4 zákona

č. 500/2004 Sb., správní řád, ve mění pozdějších předpisů, odůvodnění třeba'

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí se lze podle $ 81 odst' 1 zríkona č' 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších

předpisů, odvolat podríním učiněným u Městského úŤadu Moravská Třebová, a to do 15 dnů ode dne omámení

Odbor organizační a právní a krajský Živnostenský úřad, oddělení . Lhůta pro podríní

odvolání počíná běŽet dnem následujícím po dni oznámení rozhodnutí.

v Moravské Třebové l1.1 1.20l9
Bc. Ivana Neubauerová, DiS

vedoucí odboru

Obecní Živnostenský úřad

Učastníci řízení:

MMM TouÍ CZ s.I'o., IČo 0788l738

Miroslava Hlaváčová, DiS.
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