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Obchodní firma: Enviro PROFI s.r.o.
Adresa sídla: 503 22, Libčany 28
Identifikační číslo osoby: 03922685
Datum doručení výpisu podle §10 odst.4 živnostenského zákona: 20.03.2015
Statutární orgán nebo jeho členové:

Jméno a příjmení: Ing. Lenka Jebousková (1)
Vznik funkce: 24.03.2015
Jméno a příjmení: Mgr. Michal Vondrák (2)
Vznik funkce: 24.03.2015

Živnostenské oprávnění č.1
Předmět podnikání: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti: Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce

Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových
záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů
Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody
Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
Zprostředkování obchodu a služeb
Velkoobchod a maloobchod
Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí
Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce
Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd
Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
Překladatelská a tlumočnická činnost
Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti
Poskytování technických služeb

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Vznik oprávnění: 24.03.2015
Doba platnosti oprávnění: na dobu neurčitou

Adresa místa, kde lze vypořádat případné závazky po ukončení činnosti v provozovně (§ 31 odst. 16 živnostenského
zákona)
1. Místo pro vypořádání závazků: 503 22, Libčany 28

Adresa: Veverkova 1631/5, 500 02, Hradec Králové - Pražské Předměstí
Identifikační číslo provozovny: 1010481126
Ukončení činnosti v provozovně: 15.06.2017

Seznam zúčastněných osob
Jméno a příjmení: Ing. Lenka Jebousková (1)
Datum narození: 31.01.1972

Jméno a příjmení: Mgr. Michal Vondrák (2)
Datum narození: 09.02.1989
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Úřad příslušný podle §71 odst.2 živnostenského zákona: Magistrát města Hradec Králové

Ministerstvo průmyslu a obchodu osvědčuje, že údaje uvedené v tomto výpise jsou k datu platnosti výpisu zapsány
v živnostenském rejstříku.
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