
Plevzallaljsem dne:
a vzdáváa se práva

Podpis
§la

Městský úřad Semily
Obecní živnostenský úřad

5I3 14 Semily, Husova 82

í]L}i::llh] i Ži'rlt,lů:, ii, i,i ;],"l i.. l] l: :,

513 1?j Sel,i,lii;i, iiu,,,-,",.,, 
",.'

č. j.,

Vyřizuje:

Telefon:

Fax;

žútlgz+toetzNI

pravdomila klímová
481629252
48I629209

ROZHODNUTÍ
Městský úřad Semily, Odbor živnostenský, příslušný podle § 2 odst, I zákona ě. 5'1011991 Sb.,

o živnostenských úřadech, ve znéní pozdějších předpisů, rozhodl na základé oznátnení změny ze dne

I1.12.2006 společnosti, DS Transport Beton Gabriel s,r.o., sídlo Libštát 3 l0

takto:

podle § 56 odst. 3 zákona ě. 4551199l Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění
pozdějších předpisů, se rozhodnutí o udělení koncese č. j ŽÚ 003000/02 ze

dne 29.01 .2002 lrydané Okresním živnostenským úřadem v Semilech právnické osobě

mění

v části podmínky provozování živnosti a po změně obsahuje tyto údaje:

obchodní firma: DS Transport Beton Gabriel s.r:o.

Identifikační číslo: 25965689

Sídlo: 512 03, Libštát 310

Předmět podnikání: Silniční motorová doprava nákladní vnitrostátní, provozovanávozidly bez
omezení celkové hmotnosti

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

rozsah platnosti do l2, 12.2016.

Koncese se uděluje na dobu neurčitou.
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odůvodnění:

Dne 1l .12.2006 požádala obchodní společnost DS Transport Beton Gabriel s.r.o. zdejší úřad o změnu

podmínek koncesní listiny čj. ŽÚ 003000/02. Předmětem žádosti byla změna Přílohy č. 1, která byla

omezena v údaji ,,časoý rozsah".

Obecní živnostenský úřad v Semilech požádal o stanovisko k žádosti o změnu příslušný orgán státní

sprály - odbor dopravy Krajského úřadu Libereckého kraje v Liberci, kteý vydal nové stanovisko

k provozování živnosti čj. KÚLK 81020120061277.1.1/Ním ze dne 15.12.2006 a stanovil noqý časový

rozsah.Vzhledem k této skutečnosti rozhodl živnostenský úřad tak, jak je uvedeno ve ýroku rozhodnutí.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě l5 dnů ode dne jeho oznámení; prvním dnem lhůty je

den následující po dni oznámení rozhodnutí. Odvolání se podává u zdejšího úřadu a rozhoduje o něm

Krajský úřad Libereckého kraje, Správní odbor, oddělení krajský živnostenský úřad.

V Semilech dne 19.1 2.2006

učastníci íizení:

DS Transport Beton Gabriel s.r.o.

Ing. Jan Martinec
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